




مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : کشا 

: هدنسیون

يدنجریب يدمحا  دمحا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  هوسا - 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : 13کشا 

باتک 13تاصخشم 

13هراشا

22همدقم

يونزغ یئانس  - 132

32هراشا

یلع نب  نیسح  نینمؤملاریما  تداهش  بقانم و  32رد 

يزار یماوق  - 236

36هراشا

وا تیب  لها  ترضح و  نآ  بئاصم  رکذ  ءادهشلادیس و  تیثرم  37رد 

يروباشین راطع  - 340

40هراشا

تفرعم نامسآ  40باتفآ 

یناغرف فیس  - 442

42هراشا

دییرگب البرک  هتشک ي  42رب 

ینامرک يوجاوخ  - 544

44هراشا

( شنیرهاط دالوا  بئاصم  یلع و  ترضح  فصو  وا و  تعن  دیحوت و  رد   ) وجاوخ دنب  بیکرت  زا  دنب  44دنچ 

شنیرهاط دالوا  بلاطیبا و  نب  یلع  بلاغلا  هللادسا  تبقنم  رد  دنب  بیکرت  زا  46یتمسق 

يدمویرف نیمی  نبا  - 648

48هراشا

شنیرهاط دالوا  مرکا و  لوسر  ترضح  هب  لسوت  48رد 
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یجواس ناملس  - 752

52هراشا

نیسح ماما  ادهش  هاش  هیثرم  تبقنم و  52رد 

یفسوخ ماسح  نب  دمحم  - 856

56هراشا

( ترضح نآ  یثارم  و   ) نیسح نینمؤملاریما  بقانم  یف  56و 

يزاریش یناغفاباب  - 958

58هراشا

نیسح ماما  بئاصم  تبقنم و  58رد 

يزاریش یلها  - 1062

62هراشا

دیوگ نیسح  متام  62رد 

دیوگ البرک  دیهش  هیثرم ي  63رد 

یقفاب یشحو  - 1166

66هراشا

نیسح ترضح  يراوگوس  67رد 

یناشاک مشتحم  - 1270

70هراشا

ابع لآ  هیثرم  رد  دنب  70هدزاود 

یلگدیب یبحاص  - 1376

76هراشا

نیسحلا هللادبعابا  ترضح  یثارم  رد  دنب  77بیکرت 

ءادهشلادیس ترضح  هیثرم ي  82رد 

البرک يادهش  هیثرم  83رد 

ینآاق - 1484

84هراشا
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نیسحلا هللادبع  یبا  نینوکلا  رخف  نیلقثلادیس و  تبیصم  84رد 

يزاریش لاصو  - 1586

86هراشا

یلع نب  نیسح  اسک  باحصا  سماخ  ترضح  بئاصم  87رد 

یبتجم نسح  ماما  هیثرم ي  رد  ابع و  لآ  تبیصم  88رد 

نسح ماما  ترضح  تبیصم  88رد 

تیب لها  بئاصم  89رد 

يزاریش راقو  ازریم  - 1692

92هراشا

ءادهشلادیس ترضح  بئاصم  93رد 

هیثرم رد  دنب  بیکرت  زا  94یتمسق 

يرواد - 17100

100هراشا

شا یمارگ  دالوا  تبترم و  یمتخ  ترضح  یناگدنز  هرابرد ي  101هیثرم 

یناهفصا شورس  - 18104

104هراشا

البرک نادیهش  ياهتبیصم  رکذ  رد  دنب  بیکرت  زا  104یشخب 

البرک هعقاو  حرش  109رد 

یقدنج يامغی  - 19110

110هراشا

ءادهشلادیس ترضح  110یثارم 

هیثرملا 111یف 

هیثرم 112رد 

یقدنج يامغی  ياه  هحون  زا  112هنومن يا 

ابص ءارعشلا  کلم  ناخ  دومحم  - 20114

114هراشا
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البرک دیهش  ءاثر  رد  دنب  هدراهچ  زا  115یتمسق 

ینامرک داؤف  - 21120

120هراشا

نیسح ءاثر  120رد 

ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  رد  یعابر  121دنچ 

مولظم 121تنطلس 

یئافص دمحا  ازریم  - 22122

122هراشا

تراهط تمصع و  تیب  لها  يازع  122رد 

ءادهشلادیس ءاثر  126رد 

يروبص مظاک  دمحم  - 23128

128هراشا

نیسحلا هللادبعابا  ترضح  هیثرم  رد  دنب  129هدزاود 

يزاریش يامه  - 24136

136هراشا

ءادهشلادیس يازع  رد  دنب  136بیکرت 

( يریما  ) کلامملا بیدا  - 25140

140هراشا

تیبلا لها  یثارم  رد  يریما  دنب  140هدراهچ 

ینادمه رباص  - 26150

150هراشا

تیب لها  زا  بآ  عنم  150رد 

يربک بنیز  لاح  نابز  هاگلتق و  زا  راهطا  تیب  لها  روبع  151ماگنه 

ردپ اب  هاگلتق  رد  هنیکس  ترضح  هردخم  ایلع  لاح  152نابز 

ماش هبارخ ي  رد  ردپ  هدیرب ي  رس  اب  ءادهشلادیس  هلاس ي  هس  رتخد  هیقر  لاح  153نابز 

ءاروشاع زور  رد  گنج  نادیم  عضو  نازحالا » تیب   » يونثم زا  154هنومن يا 
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ایقشا اب  گنج  هب  ماما  155میمصت 

یناهفصا یناماس  نامع  - 27156

156هراشا

یقیقح ناقشاع  نازابناج و  رورس  156نیسح 

ربکا یلع  ترضح  159يزابناج 

اروشاع زور  161عیاقو 

نیسح نیلاب  هب  بنیز  ترضح  بر  هبیبح ي  نیهم  163ندمآ 

«( یناپمک  » هب فورعم   ) یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  خیش  جاح  - 28164

164هراشا

( دنب تفه   ) هرهاط هقیدص ي  ءاثر  165رد 

یبتجم نسح  ماما  ترضح  بئاصم  166رد 

البرک يادهش  بئاصم  رد  دنب  هدزاود  زا  167یتمسق 

یناهفصا سردم  ییحی  ازریم  - 29172

172هراشا

ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  یلع و  ترضح  تعن  173رد 

هیثرم 175رد 

ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  176رد 

ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  رد  دنب  بیکرت  زا  177یتمسق 

يدزی نوحیج  - 30182

182هراشا

مرحم لاله  متام  باب  نز  هقلح  هب  باطخ  182رد 

ابع لآ  سماخ  تمیزع  183رد 

ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  رد  دنب  بیکرت  زا  184یشخب 

دنب 185بیکرت 

رگید دنب  بیکرت  زا  دنب  186ود 

مالسلادبع خیش  جاح  - 31188
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188هراشا

ینیسح 189ياروشاع 

ابع لآ  تبیصم  رد  دنب  بیکرت  لزغ و  زا  191هنومن يا 

دنب بیکرت  زا  يدنب  192دنچ 

یجنر يداه  - 32197

197هراشا

نیسح ترضح  قح  رهظم  نیهب  هب  ملسم  ترضح  197مایپ 

198يرادلد

قشع 198سرد 

ارهز همطاف  ترضح  رواد  هبیبح ي  199تیصو 

يدنجریب یتیآ  - 33202

202هراشا

تیب لها  یثارم  202رد 

نیسحلا هللادبع  یبا  ماما  ترضح  نینوک  دیس  هیثرم  203رد 

نیسحلا هللادبعابا  ترضح  نیملاع  قوشعم  هب  لسوت  203رد 

سابعلا لضفلا  یبا  ترضح  تداهش  204رد 

يدزی یضایر  - 34208

208هراشا

208اهبنوخ

اسر مساق  رتکد  - 35210

210هراشا

نیسح 210زور 

متام 211هلاه ي 

ینیسح 212ناتسب 

قح 212ترتع 

مشاه ینب  213هام 
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هیقر تبرت  رب  214یکشا 

يربک رشحم  214مایق 

نادرگرس 214رهاوخ 

هنادرم 215تمه 

ماش هار  رد  يربک  215بنیز 

دمرس قداص  - 36218

218هراشا

نیسح 218زور 

«( انس  » هب صلختم   ) یئامه نیدلا  لالج  - 37220

220هراشا

اروشاع زور  نیسح و  یثارم  رد  دنب  220بیکرت 

یهوکزوریف يریما  - 38224

224هراشا

امهدلو نم  همئالا  یلع  یلع و  نب  نیسح  هللادبع  یبا  ترضح  مولظم  دیهش  موصعم و  ماما  224هیثرم ي 

( رصاعم  ) تلاح مساقلاوبا  - 39230

نادرم 230دمآرس 

232یتوهال

ادخ بوبحم  232نیسح 

هدنراگن 233درگرس 

هدروآ يا ربمغیپ  طبس  233رس 

ینارهت لدشوخ  - 40234

یگدازآ 234رهظم 

235نافوط

نیسح 235راکیپ 

رایرهش نیسح  دمحم  - 41236

البرک 236ناوراک 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


( رصاعم  ) کشرس .م  - 42237

قفش 237هرهچ ي 

( رصاعم اقب -  ) هدازرقاب - 43239

نیسح 239يوزرآ 

( رصاعم  ) يراوزبس دیمح  - 44240

البرک نینوخ  240هلال ي 

نیسح مسر  نیسح و  241مان 

( رصاعم  ) یناشاک قفشم  - 45242

البرک ناوراک  242اب 

اونین 242دیهش 

یناشاک مشتحم  دنب  هدزاود  نیمضت  یثارملا : 243هنیز 

( رصاعم  ) ینادرم یلع  دمحم  - 46246

نیسح 246نوخ 

( رصاعم  ) اهیورس 248مساق 

نادیواج 248سرد 

( ورسخ  ) داژنورسخ دمحم  دیس  - 47250

ارهز 250زیزع 

( رصاعم  ) ینیسح هللادبع  دیس  - 48251

هیرگ راهب  251لصف 

یسدق اضرمالغ  دیقف  داتسا  - 49252

نیسح 252ياهبنوخ 

نیسح 252مایق 

زکرم 254هرابرد 
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مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : کشا 

باتک تاصخشم 

ترـضح یثارم  بقانم و  نوخ  کشا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  هدـنروآدرگ  ، 1301  - 1377 دمحا ، يدنجریب  يدمحا  هسانـشرس : 
هوسا تاراشتنا  هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  نارهت  رـشن :  تاصخـشم  يدـنجریب  يدـمحا  دـمحا  فیلات  مالـسلا  هیلع  آادهـشلادیس 

.1378

ص 240 يرهاظ :  تاصخشم 

بقانم و رگید :  ناونع  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  4500 کباش : 
 -- یبهذـم رعـش  عوـضوم :  یثارم  4ق --  موس 61 -  ماـما  یلع  نب  نیـسح  عوـضوم :  مالـسلا  هیلع  آادهـشلادیس  ترـضح  یثارم 

اه هعومجم 

رعش 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

3 فلا PIR4072/ح5  هرگنک :  يدنب  هدر  هوسا  تاراشتنا  هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

1/008351 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

م 16678-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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همدقم

یگدازآ و رهظم  نیـسح  تسا  نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرـس  گرم  هک  تسا : نیا  نید  هاش  لتق  هفـسلف  گرزبمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیا يوریپ  راـثآ  هعیـش و  ناـشن  دـیآ  نوـخ  يوـب  هدازآ  مدرم  كاـخ  تسا ز  نیئآ  مارم و  شنینچ  هـک  یـسک  اـشوخ  تـسا  يدازآ 

اب مرحم  لاله  عولط  اب  لاس  ره  هک  تسا  ناهج  دـیواج  ياـه  هساـمح  زا  قحب  ـالبرک - ریظن  یب  هساـمح ي  ( ینارهت لدـشوخ  ) تسا
دهاوخن هتفرن و  اهدای  زا  زگره  هچ  رگا  دوش ؛ یم  هدـنز  اهدای  رد  هتـشذگ  ياهلاس  لاس و  زا  رتلماـک  یعـضو  رتناـشخرد و  ییاـمیس 

دننام یب  هسامح ي  هب  فاصنا  رـس  زا  رگا  دـنا ، هدـنارذگ  مشچ  شیپ  زا  ار  ناهج  للم  گرزب  ياه  هساـمح  خـیرات  هک  ناـنآ.تفر 
هک تفایرد  دنهاوخ  دنیامن ؛ هجوت  سدـقم ، فدـه  هار  رد  يراکادـف  راثیا و  همه  نآ  اب  نآ ، راب  تبیـصم  قمع  هب  و  دـنرگنب ، البرک 

يدام ياهقـشع  اه و  یناولهپ  رد  هسامح  ره  تمظع  اریز  دیامن  یم  هتخاب  گنر  نآ  ربارب  رد  رگید  ياهیدژارت  اه و  هسامح  همه ي 
هصالخ نآ  گنرین  گنر و  ریسا  يویند ، و 

10 ص :

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


و تسا ، يداـم  يویند و  تسپ  ضارغا  هبئاـش ي  زا  رود  صلاـخ و  یلاـعتم و  فدـه  رد  یعقاو  هساـمح ي  تمظع  هکلب  دوش ؛ یمن 
هسامح ي نیا  فده  .تشادن  ادخ  زج  یفده  البرک  هسامح.دشخب ي  یم  یگنادواج  گنر  نادـب  هک  تسا  فدـه  تسادـق  نیمه 

موهفم تلادـع و  قح و  قاـقحا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعقاو  ياـنعم  نتـشاد  اـپ  رب  مالـسا و  سدـقم  نید  ءاـیحا  گرزب ،
گرزب بتکم  دـندوب - ناراـی  نیرتهب  هک  شراداـفو  ناراـی  دوخ و  ریظن  یب  ياـهیزابناج  اـب  ع )  ) نیـسح ماـما  .دوب  تیناـسنا  یقیقح 

هار رد  ناج  راثیا  اب  هک  تسا  ع )  ) نیـسح هزاوآ ي  دنلب  مان  هتـسیاش ي  ءادهـشلادیس »  » .درک يراذگ  هیاپ  ار  يزاس  ناسنا  تداهش و 
نایدـیزی و هیما و  ینب  یئاوـسر  لـبط  دوـشگ و  تماـما  عیـشت و  بهذـم  رد  ار  تداهـش  نوگخرـس  باـتک  يدـبا ، یلزا و  بوـبحم 
يدام و ياهبتکم  همه ي  هب  ینیـسح  ياروشاع  گرزب  هسامح ي  .دروآرد  ادـص  هب  ناـهج  رازاـب  رـس  رب  ار  ناـنآ  دـیلپ  ياهنادـناخ 
ناتـسرپ و قح  تیمورحم  رد  ار  دوخ  رذـگدوز  تذـل  یـشوخ و  هک  معنت  درورپ  زاـن  ربخیب  ادـخ  زا  ناربکتـسم  دـساف و  ياهکلـسم 

نانآ هب  دهد و  یم  ایند  نامورحم  مامت  هب  يدنلبرس  يزابناج و  رد  ینیسح  بتکم  هک  دهد  یم  رادشه  دنناد ، یم  ناهج  نافعضتسم 
اب یتح  تداهـش و  لوبق  اب  ناـج و  راـثیا  اـب  دـیاب  قحب  ار  یئادـخ  نید  یهلا و  قح  هژیوب  دوخ ، هدـش ي  لاـمیاپ  قح  هک  دزومآ  یم 
رد تسا : راومهان  راوشد و  سب  هار  نیا  یط  نیقیب ، اما ، .دبای  ققحت  یمالـسا  لدع  تموکح  ات  دنریگب  دوخ  نادـنزرف  نز و  تراسا 

.تسین هتمظع ) تلج   ) قح تاذ  زا  یگداتسیا  تمواقم و  زج  يا  هراچ  نانآ ، يرتسگ  متـس  یناطیـش و  رابکتـسا  ياه  هاگودرا  ربارب 
ینید و دیاقع  رد  هملک ) دیحوت   ) و دیحوت ) هملک ي   ) هب لسوت  و  هللا ) لبح   ) هب ندز  گنچ  اب  میرـشفب و  ياپ  دوخ  میمـصت  رد  دـیاب 

مث هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  : » دیامرف یم  نانآ  فیصوت  رد  میرک  نآرق  هک  مییآرد  ینانآ  رامـش  رد  میـشاب و  مدق  تباث  دوخ  یمالـسا 
« هللا  » ام راگدرورپ  دـنتفگ : هک  نانآ  نودـعوت » متنک  یتلا  هنجلاب  اورـشبا  اونزحت و  ـال  اوفاـخت و  ـالا  هکئـالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا 
هب  ) دنیآ و یم  دورف  نانآ  رب  ناگتشرف  هک  دنتسه  يدارفا  نانیا  نیقیب  دندرک ، یگداتسیا  دوخ ) نامیا  هدیقع و  هار  رد   ) سپـس تسا ،

دیشاب نامداش  دیشابم ، نیگهودنا  دیسرتن و  دنیوگ ) یم  نانآ 
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راـثیا و نینچ  لـماک  رهظم  قحب  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  (. هیآ ي 31 تلـصف  هروـس ي   ) .دـیوش یم  هداد  هدـعو  هـک  یتـشهب  هـب 
يوـسب تعیب  تسد  دـشن و  میلـست  ص )  ) مالـسا مرکا  لوـسر  ترـضح  دوـخ  دـج  نید  هدـیقع و  هار  رد  زگره  هک  تسا  یتماقتـسا 

نیسح زا  هک  ینفک  نینوخ  ءادهش  رگید و  دیهش  نارازه  زومآ  سرد  شبتکم  دش و  دیواج  هدنز ي  ناس  نیدب  .درکن  زارد  نالهاان 
تزع و بسک  هب  ناسناک  دـهد  یمن  تلذـم  هب  نت  يادـخ  درم  : اریز دـیدرگ  تخومآ ، دـنهاوخ  هتخومآ و  ار  راـثیا  یگدازآ و  (ع )

يزارفارـس نیـسح و  يزابرـستسا  رمحا  توم  زا  يو  بیـصن  دـبا  رمع  دیهـش  دوش  یم  قح  هماـقا ي  رد  هک  سک  نآتـسا  ریخم  تلذ 
مالسا و خیراتتسا  رشحم  هب  ات  رشب  یگدنز  سرد  نیاک  داب  دورد  ینیسح  مایق  رب  رشح  اتتسا  رسفا  جات و  ره  رس  تنیز  زورما  نیـسح 
و ص )  ) مالسا ربمایپ  یمارگ  يومع  ءادهشلادیس  هزمح ي  رامع و  شدنزرف  رـسای و  دننام : يرادمان  نادیهـش  روهظ ، زاغآ  زا  عیـشت 
لیقع و نب  ملسم  يزاوها و  تیکسلا  نبا  رامت و  مثیم  يرجه و  دیشر  يدع و  نبرجح  اهدعب  تاوزغ و  رگید  دحا و  ردب و  نادیهش 
و ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـیز  ترـضح  و  ع ،)  ) یلع نب  نیـسح  ءادهـشلادیس ، ترـضح  يافواب  نارای  ناشیوخ و  نت  ود  داـتفه و 

ماما ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  نانآ ، هلسلس ي  رس  هک  تسا  هتشاد  نفک  نینوخ  هلیضفلا » ءادهش   » اهدص اههد و  دیز و  نب  ییحی 
راـثن اـهناج  تلیـضف  ناـمیا و  نید و  هار  رد  همه  هک  دنـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا ي  و  ع )  ) نیـسح ماـما  و  ع )  ) نـسح

نآ ریثات  تسا و  زادـگناج  راب و  تبیـصم  نانچ  نآ  ینیـسح  تضهن  ناتـساد.دندمآ  لئان  یهلا  ءاـقل  ناوضر و  هب  دـندرک و  تسود 
شناوریپ ناقشاع و  يور  هب  هشیمه  زومآ ، تلیضف  بتکم  نیا  .دنیشن  یمن  نآ  رب  یشومارف  درگ  دوش و  یمن  هنهک  زگره  هک  قیمع ،

رت و هدیروش  ار  هدیروش  ياهرس  دبای و  یم  هزات  یششوج  البرک  نادیهش  كاپ  نوخ  مرحم ، لاله  اب  لاس  ره  ییوگ  .تسا  هدوشگ 
؟ تسا یگژیو  هچ  ار  تبیصم  نیا  یتیصاخ و  هچ  ار  ازع  نیا  بجعللای.دزاس ! یم  رت  هتفیش  ار  ینیسح  بتکم  ناوریپ 
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زج قح و  زج  هک  مناد  یم  ع )  ) نیـسح ماما  صاـخ  هریـس ي  یهلا و  یلاـعتم  فدـه  لـمع و  صولخ  رد  اـهنت  ار  نآ  نم  .مناد  یمن 
هوسا ي يراوگرزب و  یناسنا و  يایاجس  لماک  رهظم  لاح  همه  رد  درکن و  ادخ  ياضر  زا  ریغ  يراک  دنارن و  نابز  رب  ینخس  یتسار 

مراهچ لاس  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  رتخد  س )  ) ارهز همطاف  زا  ع )  ) یلع ترـضح  مود  دنزرف  ع )  ) نیـسح ماما.دوب  نامیا  تماقتـسا و 
نیـسح ماما  .دسر  تماما  هب  يو ، تیـصو  اب  ربارب  ادخ و  رما  هب  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  شگرزب  ردارب  زا  دعب  دش و  دـلوتم  يرجه 

مایق هتـسویپ  قلخ  قلاخ و  روما  هب  درک و  یگدـنز  هنیدـم  رد  قانتخا  تیاهن  رد  لاوحا و  نیرتراوگان  رد  دومن و  تماما  لاس  هد  (ع )
نینچ باحـصا  يارب  ار  شا  یئاورناـمرف  تیفیک  تموـکح و  ع )  ) یلع یلوـم  هک  يدـیلپ  درم  ناـمه  هیواـعم ، تدـم  نی  رد  .تشاد 
دروخ یم  .دوش  یم  بلاغ  امش  رب  هدمآ  رب  مکش  ولگ و  هداشگ  يدرم  نم  زا  دعب  يدوزب  هک  دیـشاب  هاگآ  دیامرف ...« : یم  فیـصوت 

ار امش  رگا  سپ  .دنک  یم  رما  نم  زا  نتسج  يرازیب  نتفگ و  ازسان  هب  ار  امـش  درم  نآ  يدوزب  ...دباین  هچنآ  دهاوخ  یم  دبایب و  هچنآ 
یم تموکح  ماش  رد  يو   (1) ...دوش .» یم  ماقم  ولع  ببس  نم  يارب  نتفگ  ازسان  اریز  دیهد ، مانشد  ارم  دومن  روبجم  نتفگ  ازـسان  هب 

دیدجت مالسا و  نید  وحم  دصق  هیواعم.دوب  هتـشاذگ  انگنت  رد  ار  مدرم  هنیدم ، هلمج  زا  رگید ، ياهرهـش  رد  شموش  هیاس ي  درک و 
شیارب دش ، یم  ارجا  ارهاظ  هک  نآ  زا  يا  هتـسوپ  زج  یمالـسا ، ماکحا  همه ي  .تشاد  تنطلـس  یهاوخ و  تردق  تیلهاج و  نارود 

تعیب مدرم  زا  شیارب  هک  دـیزی - شرـسپ  تشذـگرد ، هیواعم  يرجه ، تصـش  لاـس  رد  یتقو  ! دوب قلخ  قیمحت  هلیـسو ي  هچیزاـب و 
دح هب  ار  دوخ  یگرابنز  يراسگیم و  زوجف و  قسف و  دنکفارب و  راک  يور  زا  هرابکی  ار  اه  هدرپ  دیزی  .دش  ردپ  نیـشناج  دوب - هتفرگ 

زاب رس  وت  اب  تعیب  زا  ع )  ) یلع نب  نیسح  رگا  دوب ؛ هتفگ  هک  شردپ  تیصو  فالخ  رب  دیناسر و  طارفا 
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ماـش هـب  ار  شرــس  هـنرگو  دریگب  تـعیب  نیــسح  ماـما  زا  هـک  داد  روتــسد  هنیدـم  یلاو  هـب  نارذــگب ، ضاـمغا  توکــس و  هـب  دز ،
رد هعقاو  نیا  .دـش  راپـسهر  هکم ، یهلا ، نما  مرح  يوس  هب  دوخ  نادـناخ  اب  هنابـش  تساوخ و  تلهم  ءادهـشلادیس  ترـضح.دتسرفب 
هب هک  ار  یناسک  تسج و  تماقا  هکم  رد  هام  راهچ  ع )  ) نیـسح ماما  .دوب  يرجه  تصـش  لاس  نابعـش  هام  لیاوا  بجر و  هاـم  رخاوا 

مدرم ياه  همان  لیـس  رگید ، يوس  زا  .دومرف  یم  هاـگآ  راـک ، یماـجرف  دـب  یموش و  هب  دـندوب ، فقاو  دـیلپ  هفیلخ ي  ياـهیراکهابت 
.دومن یم  توعد  يدیزی ، دادیب  هاگتـسد  نتخادـنارب  مدرم و  يربهر  یئاوشیپ و  هب  ار  ترـضح  نآ  دیـسر و  یم  هفوک ، هژیوب  قارع ،

یم اه  هبطخ  راوگرزب  نآ  .تخاس  مهارف  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  يارب  يا  هزات  تیعقوم  مدرم ، عاـمتجا  دیـسرارف و  جـح  مسوم 
رد ترـضح  نآ  يدوبان  ددص  رد  ملظ  تموکح  ناراکهبت  دیزی و  ناسوساج  نوچ  اما.تشاد  یمرب  لطاب  هرهچ ي  زا  هدرپ  دناوخ و 
زا  » .دومرف و كرت  قارع  يوس  هب  ار  هکم  هدرفم ، هرمع ي  نداد  ماجنا  اب  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  دـندمآرب ؛ یهلا  نما  مرح  راـنک 

دـناوخ و اه  هبطخ  همه  نآ  درک و  توعد  تقیقح  قح و  زا  عافد  دوخ و  يرای  هب  ار  مدرم  اـج  همه  تفر و  هفوک  کـیدزن  اـت  اـجنآ 
هک ینت  .درکن 72  ادیپ  یمیمص  راکمه  نت  زا 72  شیب  روهشم ، لوق  هب  اما  .دیشک » لوط  هام  شـش  البرک - ات  هنیدم  زا  نایرج - نیا 
زا رفن  هس  ع )  ) ماما راوخریـش  لفط  ربکا و  یلع  ینعی  شدوخ  نادـنزرف  زا  رفن  ود  .دـندوب  وا  دوخ  ناناوج  تیب و  لها  زا  ناشرفن   17
ما نارـسپ  نامثع  و  رفعج ، هللادـبع ، سابع  ینعی  ع )  ) ماـما ناردارب  رفن  جـنپ  رکبوبا ، هللادـبع و  مساـق ، ینعی  ع )  ) نسح ماـما  شردارب 

، لـیقع نب  رفعج  ینعی  لـیقع  دـالوا  زا  رفن  جـنپ  دـمحم  نوـع و  ینعی  رفعج  نـب  هللادـبع  دـالوا  زا  رفن  ود  یلع ، نـب  دـمحم  نـینبلا و 
هیحان ترایز  رد  رفن  هدفه  نیا  مان  .لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  لیقع و  نب  ملـسم  نارـسپ  دمحم  هللادبع و  لیقع ، نب  نمحرلادبع 
ندـش نشور  زا  سپ  دـندوب ، هدـش  هارمه  لوا  زا  مه  رگا  دـندرکن و  یهارمه  ماما  اب  رتشیب  رفن  دودح 55  رد  نانیا  زج  هدـش و  هدرب 

باسح هب  میرامشب  ار  ماما  ناهاوخاوه  نارادفرط و  رگا  زورما  اما  .دنتفر  دوخ  هار  هب  قارع ، هفوک و  یسایس  عضو 
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هژیوب دنراد و  فطاوع  زا  يا  هرهب  هک  یئاهناسنا  همه ي  يارب  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  لتق  هعجاف ي  هچ  رگا   . (1) ...دنیآ .» یمن 
رثا رب  دوز ، يردـقب  ینیـسح  تضهن  راـثآ  اـما  تـسا ؛ هاـکناج  روآدرد و  تماـیق  هـنماد ي  اـت  نایعیـش  صخـالاب  ناناملـسم و  يارب 

ار دیزی  تموکح  ناکرا  اهنت  هن  هک  دش  رهاظ  ع -)  ) داجـس ترـضح  اهیلع و  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هدنهد ي  ناکت  ياهینارنخس 
دـش هدناشک  دح  نادب  ات  اهیراتفرگ  تالکـشم و  نیا  .دندش  یتالکـشم  راچد  زین  يو  زا  دـعب  يافلخ  زا  کی  ره  هکلب  درک ، لزلزتم 
.دمآ رب  رگمتـس  موق  نیا  راگزور  زا  رامد  دیدرگ و  ضرقنم  دـمحم  نب  ناورم  يوما  هفیلخ ي  نیرخآ  لتق  اب  هیما  ینب  تموکح  هک 

دش هتفرگ  ناراکمتس  زا  هک  دوب  یماقتنا  درک ، حافـس  سابعلاوبا  هک  یئاهراتـشک  يدعب و  یپ  رد  یپ  ياهمایق  نیباوت و  راتخم و  مایق 
نآ ناروای  نارای و  و  ص )  ) هللا لوسر  كاپ  دالوا  لتق  البرک و  روآدرد  هعجاف ي  رگید ، يوس  زا.دـیدرگ  ناگمه  تربع  هیاـم ي  و 

تمصع نادناخ  ار  البرک  زادگناج  ياه  هیثرم  نیتسخن  .درتسگ  اج  همه  رد  تداهش  نوخ و  مایپ  ءاثر و  متام و  زا  یجوم  ترـضح ،
نارگید كدنا  كدنا  .دندورس  مغ ، زا  هتفات  ییاهلد  رابکشا و  ینامـشچ  اب  ع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ردام  نینبلا  ما  و  ع )  ) تراهط و 

زا هفوک و  هب  البرک  زا  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  نادـناخ  و  ص )  ) هللا لوسر  تیب  لها  یتقو  هکنانچ  .دـندرک  زاغآ  نتفگ  هیثرم  مه 
داجـس ترـضح  باکر  نامزالم  زا  هک  ملذج  نب  ریـشب  دندش ، دراو  هنیدـم  هب  لزانم ، لحارم و  یط  زا  سپ  ماش ، زا  ماش و  هب  هفوک 

اهنز دنتشارفارب و  ار  اه  همیخ  دومرف  روتسد  دیـسر ، هنیدم  کیدزن  یلحم  هب  تیب  لها  اب  ع )  ) داجـس ترـضح  یتقو  تفگ : دوب ، (ع )
زا يا  هرهب  زین  وت  ایآ  دوب ، رعاش  يدرم  هک  دنک  تمحر  ار  تردپ  يادخ  ریـشب  يا  دومرف : نم  هب  سپـس  دـندروآ ، دورف  نارتش  زا  ار 
ربخ اب  شنارای  نادنزرف و  و  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  مردپ  لتق  زا  ار  مدرم  هنیدم و  هب  ورب  دومرف : سپـس  .يرآ  متفگ : يراد ؟ ردپ  رنه 

سپس مدورس و  يراعشا  رابکشا  مشچ  اب  نم  .يارسب  مردپ  ياثر  رد  يراعشا  نک و 
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لتق اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  : مدورـس ار  تیب  ود  نیا  دـیدش  هیرگ ي  اب  مدـمآرد و  ص )  ) ربمغیپ دجـسم  هب  .مدـش  هنیدـم  دراو 
اه هناخ  زا  تاردخم  دش و  هلان  هجض و  هرسکی  رهشرادی  هانقلا  یلع  هنم  سارلا  جرضم و  ءالبرکب  هنم  مسجلاراردم  یعمداف  نیـسحلا 

هشوگرگج ي نداد  تسد  زا  مغ  رد  یثارم ، کشا و  نابز  اب  يرایسب  .دروآرد  هزرل  هب  ار  هنیدم  رهـش  اغوغ  روش و  دنتخیر و  نوریب 
ات دندمآ  ناباتـش  هنیدم  رهـش  هزاورد ي  فرط  هب  دنتفر و  نوریب  هنیدـم  رهـش  زا  همیـسارس  مدرم  .دـندرک  تکرـش  ع )  ) رهطا يارهز 
يا هبطخ  دومرف و  توکس  هب  رما  ار  نانآ  ترضح  .دنهد  تیلست  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  ع )  ) ءادهشلادیس ترـضح  دنزرف 

نوـخ كاـخ و  هـب  شنارواـی  ناگتـسب و  دـش و  هتـشک  مالـسلا  هـیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  : » تـسا نـینچ  نآ  زاغآرـس  هـک  درک  داریا 
هک تسا  یتبیـصم  نیا  دندرب و  هزین  رب  رهـش  هب  رهـش  ار  مردپ  سدـقم  رـس  نارگمتـس  دـندش و  ریـسا  شنارتخد  نانز و  .دـندیتلغرد 

هدنکفا یپ  اج  نیمه  زا  يدـعب  ياهمایق  دز و  شتآ  اهبلق  هب  ع )  ) داجـس ترـضح  نانخـس  ...تفاـی (1)  ناوت  یمن  نآ  يارب  يدـننام 
يارعـش .تسا  هدرک  تبث  دـنا  هتفگ  هیثرم  ع )  ) تیب لها  زا  دـعب  اروشاع  هعجاف ي  هرابرد ي  هک  ار  یناسک  نیتسخن  ماـن  خـیرات.دش 

و ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  رـصاعم  يریمح  دیـس  یثارم  همه  زا  رتروهـشم  هک  دـنتفگ  باب  نیا  رد  یهاکناج  یثارم  زین  رگید 
راعـشا دادـعت  .دـندناوخ  یم  ع )  ) اضر ترـضح  رب  و  ع )  ) رقاب ماـما  رب  ار  دوخ  یثارم  هک  دـشاب  یم  یعازخ  لـبعد  يدـسا و  تیمک 

ندرمـشرب هک  دش  دایز  يدحب  تسا ، میخژد  نارگمتـس  نیرفن  نعل و  و  ع )  ) تیب لها  لئاضف  بقانم و  نایب  لاح  نیع  رد  هک  یثارم 
نیرد ینس ، هچ  هعیش و  هچ  یناریا ، نارعاش  هدش و  هجوت  رابنوخ  تبیـصم  نیا  هب  زابرید  زا  زین  یـسراف  نابز  رد  .تسا  نکممان  اهنآ 
نیمی نبا  يولوم ، راـطع ، یئانـس ، یئاـسک ، هلمج : زا  تسا  هدـمآ  اـهنآ  ناوـید  رد  یتاراـشا  لقادـح  اـی  دـنا  هدورـس  يراعـشا  هنیمز 

هیوفص و هلسلس ي  روهظ  اب  و  یفسوخ ، ماسح  نب  دمحم  يدمویرف ،
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هب ار  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  بقاـنم  یثارم و  هک  دـندش  ادـیپ  یناـشاک  مشتحم  نوچ  ینارعاـش  عیـشت ، بهذـم  نتفاـی  تیمـسر 
شیوپ شـشوج و  رد  نانچمه  ناـشوج ، همـشچ ي  نیا  نونکاـت  زین  سپ  نآ  زا  دندورـس و  هجو  نیرتهب  هب  دـنب  بیکرت  ياـهتروص 

نابز ار ، لد  مغ  نامجرت  دنیارس و  یم  هزات  ینیماضم  اب  ار  ررکمان  ریذپان و  نایاپ  هتکن  نیا  نارعاش ، قیقر  فیطل و  ياهعبط  تسا و 
موس نرق  زا  سپـس  و  ع )  ) نیموصعم همئا ي  ادتبا  زین  ار  البرک  نادیهـش  و  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  يرادازع.دـنناد  یم  رعش 

ار البرک  كانزوس  تارطاخ  و  ع )  ) نیسح سدقم  مان  هک  یناریا  هلـسلس ي  نیتسخن  .دندرک  لومعم  رـصم  هیمطاف ي  يافلخ  يرجه 
هلسلس .تشاد  یم  لومعم  لماک  یتروص  هب  ار  يرادازع  مسارم  هک  دوب  یملید  هلودلا ي  زعم  اصوصخم  هیوب ، لآ  دنتشادهگن  هدنز 
لومعم شیبامک  رـضاح  نامز  ات  ار ، يرادازع  مسر  بهذم  هب  دـنم  هقالع  مدرم  تساوخ  ناکم و  نامز و  ياضتقم  هب  زین  رگید  ياه 

.دش مدرم  يارب  یناوارف  تاکرب  تاریخ و  اشنم  خیرات  لوط  رد  ینیسح  سدقم  تضهن  و  ع )  ) نیـسح كاپ  نوخ.دنتـشاد  لوادتم  و 
تافوقوم و يردارب و  داحتا و  داجیا  هدـیمر و  بولق  بذـج  و  ع )  ) تیبلا لـها  لـیاضف  بقاـنم و  ندرمـشرب  دـنپ و  ظـعو و  لـفاحم 

بالقنا رد.تسه  هدوب و  نادیهش  رالاس  ع )  ) نیسح سدقم  مان  تکرب  زا  همه  همه و  شخبرمث ، تابالقنا  اهمایق و  ناوارف و  تاریخ 
يرگدادیب نیتسآ  زا  رابکتسا  دیلپ  ياهتسد  تفرگ و  رارق  نمـشد  هنامحر ي  یب  مجاهت  دروم  ام  یمالـسا  روشک  هک  ناریا  یمالـسا 

ناریپ و نت  نارازه  هک  میدید  دوخ  مشچ  هب  تشاد ، ار  یمالـسا  بالقنا  ندرک  نک  هشیر  یمالـسا و  نهیم  يدوبان  دـصق  دـمآرد و 
ار دوخ  زیزع  ياهناج  رارقیب ، ياه  هناورپ  نوچمه  دندوب ، هتفرگ  ماهلا  ینیسح  تضهن  زا  هک  مالـسا  قشاع  ناناوجون  یتح  ناناوج و 

تربع زوسناج و  تسا  يا  هصق  دوخ  نانآ  کت  کت  ناتساد  هک  دندومن  تبث  یمالـسا  نادیهـش  رامـش  رد  ار  دوخ  مان  دندرک و  ادف 
همه ندش  قلختم  مدرم و  همه ي  ندش  لوحتم  راثیا و  يراکادف و  هیاس ي  رد  زین  نآ  ياهدرواتـسد  یمالـسا و  بالقنا  ظفح.زومآ 

قالخا هب  روشک  روما  ناراکردنا  تسد  نالوئسم و  ي 
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زا هک  تسا  يراعـشا  يواح  تسامـش ، يور  شیپ  نونکا  هک  یباتک.دراد  ناـکما  ینیـسح  زاـس  ناـسنا  بتکم  زا  يوریپ  یمالـسا و 
هدننکوگزاب هدش و  هدورس  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  نادیهش  رالاس  یثارم  بقانم و  هرابرد ي  رضاح  رصع  ات  نامز  نیرتمیدق 

ره رد  هتـشاد و  هجوت  ترـضح  نآ  گرزب  تضهن  ینیـسح و  تمظع  هب  هک  تسا  ینارعاـش  زا  هتـسد  نآ  هشیدـنا ي  ساـسحا و  ي 
یگریت و نارود  نآ  رد  ار  ع )  ) ماما یتوکلم  يادـن  تمولظم و  دایرف  یـسامح و  حور  دـنا ، هدرک  یم  یگدـنز  هک  یطیحم  ناـمز و 

هدرک افتکا  ییاه  هنومن  هب  اهنت  باتک  نیرد  ام.دنا  هدیـسارهن  نامز  نایدیزی  زا  و  هدناسر ، ناشوین  قح  شوگ  هب  هدرک و  دایرف  متس ،
هرابرد ي نامز  نارعاش  ار  هچنآ  میتساوخ  یم  یتسارب  رگا  میا ؛ هدومنزاب  ار  نارعاش  هشیدنا ي  ساسحا و  هوحن ي  نامز ، ریس  رد  و 
زا ینیسح  ناقشاع  تسا  دیما  .تشادن  ناکما  نآ  رشن  عمج و  مینک ، وگزاب  دنا  هدورس  نادیهش  رورس  نآ  بقانم  ینیـسح و  تضهن 
زا هک  يا  هرهب  تسا و  هتفهن  گرزب » سرد   » نیرد ام  يدنلبرـس  هک  دننازومایب  ناگدنیآ  هب  ار  اهنآ  دنزومایب و  اهـسرد  رادـقم  نیمه 

يدنجریب يدمحا  دمحا  دهشمیدهلا - عبتا  نم  یلع  مالسلاو.هللاءاشنا  .میریگ  یم  نآ 
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يونزغ یئانس  - 1

هراشا

رد یئانـس  دلوت.تسا  سراف  رعـش  ملـسم  ناداتـسا  زا  روهـشم  فراع  بهذم و  یعیـش  هبترم ي  دنلب  رعاش  يونزغ  یئانـس  دـجملاوبا 
تاقالم ناسارخ و  رفس  زا  دعب  یلو  دوب ؛ حادم  يرابرد و  يرعاش  یناوج ، زاغآ  رد  .داتفا  قافتا  نینزغ  رد  يرجه  مجنپ  نرق  طساوا 

قیرط  ) و هقیقحلا ) هقیدح   ) فورعم ياه  هموظنم  .دیـشک  اوزنا  دهز و  هب  شراک  دش و  دیدپ  يو  رد  یلاح  رییغت  فوصت ، خـیاشم  اب 
هنافراع ياه  هشیدنا  نافرع و  هرابرد ي  زین  یمکح  زومآدنپ و  دنلب  دـیاصق.تسوا  ینافرع  تالمات  لصاح  دابعلا ) ریـس   ) و قیقحتلا )

و ص )  ) مرکا لوسر  حدـم  رد  هقیقحلا  هقیدـح  رد  يدـنلب  تایبا  .دـمآ  شیپ  يرجه  لاس 545  هب  شتافو  .تسا  هدورـس  هنادـهاز  و 
حدـم و يواح  هک  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  طوبرم  تایبا  زا  یتیب  دـنچ  اـم.دراد  ع )  ) نیـسح ماـما  و  ع )  ) نسح ماـما  و  ع )  ) یلع

: میروآ یم  ریز  رد  تسا  ترضح  نآ  یثارم 

یلع نب  نیسح  نینمؤملاریما  تداهش  بقانم و  رد 

نینوک رد  دوبن  یئونچ  هک  نیسح  ریما  یضترم  رسپ  ص 266. يوضر ، سردم  پاچ  هقیقحلا ، هقیدح  زا 
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وچمه وا  قلخاضر  نوکـس و  همه  شمـشخ  وفع و  اطع  افو و  همه  شعرف  لصانیقی و  نامـسآ  ردـنا  وا  عرف  نییلع  نیمز  رد  وا  لصا 
ارهز هتفای  سنا  شخر  ربشوغآ  رد  هدـیرورپ  یـضترم  شود  هب  هدیـشک  ارورم  یفطـصمربمغیپ  قلخ  وچمه  وا  قلخ  ردـپ  كاـپ  قلخ 
تشپ شفدص  هدوب ، یفطصم  رحب  زا  يردراتخم  دمحا  دننام  تسار  رادید  رد  هنیس  يور و  رـس و  هباعد  هام  لاس و  شناج  رب  هدرک 

ورمعدندروآرب شنت  زا  رامد  ات  دندرک  وا  ناج  دصق  نانمـشدشنابنج  دـهم  لیربج  هدوب  شنامیپ  دـهع و  دـنب  رد  لقعهدوب  یـضترم 
یگلمج مرزآ  مرـشدرگ و  درآرب  نادـناخ  زا  هک  ات  درک  تعیب  دـیلپ  دـیزی  ربدز  یئاپ  تشپ  هریخ  ار  عرـش  دز  یئأر  داـسف  زا  صاـع 

لزنم ماقم و  نوچ  ـالبرک   . لهنم (1) رد  دنـشک  هنیدـم  زا  لـیح  هب  هماـن و  هب  ار  وا  رم  اتتـشامگب  وا  رب  نانمـشد  زا  یعمج  تشاذـگب 
اب داب  تفج  ناشحور  نیعل  دایز  هللادبع  رمشدنتسخ و  مغ  انع و  ناز  وا  لد  دنتـسبرب  تارف  بآ  هارتخات  يو  رب  دایز  لآ  هگان  تخاس 
زا شنتدندید  یم  دوس  لعف ، نآ  ردنا  دندیربب و  غیت  هب  نت  زا  شرـسمرش  مدرم  هن ز  سرت و  ادـخ  زن  مرزآ  یب  غیت ، دندیـشک  ربنیرفن 
درک ینامداش  داهنب و  شیپدیـسرب  شرـس  ات  دوب  رظتنم  دیلپ  دیزی  نوردنا ، قشمد  هبهدش  هراظن  وا  رب  ناورم  لآ  هدش  هراپ  مصخ  غیت 

نادند بل و  نآ  رب  شموش  تسددرک  اهنا (3)  تسج و  هنیرید  نیک  درک  ـالما  شیوخ  لوق  زا  یتیبدرک  یناما (2)  ییند و  رب  هیکت 
لعف رد  هدنام  نایرگ  بنیز  ونابرهـشنینح و  ردب و  ياه  هنیک  هتـساوخ  نیـسح  هتخوتب ز  ابا  نیکنادنخ  بل  طاشن و  زا  بیضق (4)  دز 

رباضر هدادب  ار  ملظ  ناگس  نآ  ياپب و  هداتـسیا  رغـصالا (5)  یلعنالان  لد  درد  ناشیا ز  شیپ  نالاپ  رتشا و  رب  هنهربرـسناریح  ناسکان 
راکنا هر  رب  دقح  زا  هتفر  رارصا  ناگس  نآ  هدرک  افج 
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شیوخ يارب  خزود  هدرکار  هلماعم  هر  هدرک  تشز  ار  هلماجم  هتخادنا  وسکیدای  ار  یـضترم  ار و  یفطـصم  دادیب  هر  رد  هدروان  چـیه 
تشهب زک  میظعت  نآ  البرک و  اذبحهتسکشب  عرش  نامیپ  دهع و  هتسبرب  مرـش  مرزآ و  هاردمحا  رب  هدیزگ  ار  مکحلاوب (2)  دعم (1) . 

رـس یب  نت  هدـیطلغ  كاخ  هب  رـس  نت  نآ  وکاچ  اهلد  غیت  هب  نازیزع  نآ  كاخ و  لگ و  رد  هدـیرب  رـس  نت  نآ  ومیـسن  قلخ  هب  دروآ 
نتـشیوخ ملظ  رب  هدرک  رادرک  دـب  ناملاظ  نانچ  نآ  وهتـشغایب  شنت  نوخ  لگ و  رد  هتـشک  ناهج  همه  نیزگ  نآ  وهداتفا  دـب  یـسب 

نیش (3) نیز  رتب  ناهج  رد  دوب  هچ  نیسح  نوخ  نوگلعل ز  اهغیتلوضف  لهج و  هتشادرب ز  هلمج  لوسر  نادناخ  نید و  تمرحرارـصا 
همطافهدیرابب نوخ  هدـید  زا  یلع  هدـیردب  هلمج  هماج  یفطـصمناشطع  سک و  یب  راوخ و  زجاع و  ناج  رـسکی  هدادـب  نیـسای  لآ  .

ریپ يونابرهـشدور  ود  هدنارب  اه  هدـید  زا  بنیز  دوبک  هنیـس  هدرک  مخز  زا  نسحهدـید  زا  دـح  یب  هدـیرابب  نوخ  هدیـشارخ  ار  يور 
زا هدـش  راکیپ  لوا  رد  ینارفاکهدـش  ریـش  هزرـش  مدرم  هب  ور  هدـش  ریلد  افج  رب  یملاعنیچ  رپ  خر  ود  نآ  رغـصالا  یلع  نیزح  هتـشگ 

نیدب عناق  هدش  نیسح  هتساوخزاب ز  لد  نیک   . غاب (4) یغاط و  نیرق  رسکی  هدش  غاد  دص  یلع  زا  لد  رب  ار  همهراگف  راقفلاوذ  مخز 
تنعل وا  نانمشد  رب  داب  تمحر  وا  ناتسود  رب  دابدشاب  ناهج  نآ  هاش  وا  هک  ناد  دشاب  ناگس  نآ  يوگدب  هک  رهنیش  تتامش و 

23 ص :

 ] .هدامآ دعم : . 9 - 1
.تسا لهجوبا  هینک ي  مکحلاوب : . 10 - 2

.یتشز بیع و  نیش : . 11 - 3
.راکمتس هدننک ، نایغط  هدنرذگ ، دح  زا  یغاب : یغاط و  . 12 - 4
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يزار یماوق  - 2

هراشا

مکح و ظعاوم و  هب  هک  تسا  يرجه  مشـش  نرق  لوا  همین ي  فورعم  نارعاش  زا  يزار  زاـبخ  یماوق  نیدـلاردب  ریما  ءارعـشلا  فرش 
يزابخ ناکد  هدرک و  یم  یئاونان  لاح ، لیاوا  رد  هک  دوب  جیار  تهج  نآ  زا  وا  زابخ )  ) بقل اما.دراد  ترهش  تلاسر  نادناخ  بقانم 

رطاخ تسارم  رعـش  نیریـش  راعـش  رپ  نان  یماوق  منم  : تسا هدرک  هراشا  دوخ  یئابنان »  » لغـش هب  شناوید  رد  اهراب  دوخ  .تسا  هتـشاد 
( ضقنلا  ) باتک رد  وا  مان  اهنت  هن  .تسا  هدوب  فورعم  هعیش  نارعاش  نایم  رد  بهذم و  یعیش  يدرم  یماوقرامـش  هدرگ  لکـش  زابخ 

زین نانآ  تیثرم  و  مالسلا ) مهیلع   ) تلاسر نادناخ  تبقنم  رد  دایز  راعـشا  وا  راثآ  رد  هکلب  هدش ؛ رکذ  یعیـش  نارعاش  رامـش  رد   (1)
تیب لها  بئاصم  رد  يزار  یماوق  یثارم  زا  يا  هنومن  کـنیا.تسا  تیب  ياراد 3359  هدش و  پاچ  شراعـشا  ناوید  .دوش  یم  هدید 

 . .دوش (2) یم  لقن  (ع )

24 ص :

دیــشرلا یبا  نیدلاریــصن  فیلأـت : ضفاورلا ) حــئاضف  ضعب  ضقن  یف  بصاوـنلا  بلاـثم  ضعب   ) هـب موـسرم  ضقنلا  باـتک  . 13 - 1
.دشاب یم  ینیوزقلا  نیسحلا  نب  لیلجلادبع 

ص 125. ثدحم »  » هب فورعم  يومرا  نیدلا  لالج  مامتها  حیحصت و  هب  يزار  یماوق  نیدلا  ردب  ءارعشلا  فرش  ناوید  . 14 - 2
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وا تیب  لها  ترضح و  نآ  بئاصم  رکذ  ءادهشلادیس و  تیثرم  رد 

لتق دوب  زور  ناک  ناهج  رد  روشاع  وچ  زور  دابم  زگره  ص)  ) یفطـصم دالوا  رب  تفر  حیرـص  یملظ  البرک  هب  مرحم  هام  مهد ز  زور 
اضر هدرپ ي  زا  نت  هنهرب  ربمیپ  ناتروع  لافطاالتبم و  هتشگ  الب  هب  البرک  تشد  رب  راوریسا  دمحم  لآ  ناگنـشت  نآالبرک  هب  نادیهش 

يارـس نایگدرپ  هدنامب  نایرع   . الم (1) رـس  رب  ندب  نانـس و  رـس  رب  رـس  لوسر  هشوگرگج ي  یفطـصم و  دـنزرفاضق  رب  هداتفا  همه 
دنبم ناهج  رد  لدام  ریغ  ام و  هظعوم ي  رابتعا و  تسه  وا  تیب  لها  یگدرب  نیـسح و  لـتقابع  هدرپارـس ي  هاـش  هتـشگ  لوتقم  یحو 
ياابه دوش  مرمع  صغنم و  دوش  مشیع  دیهـش  دیـس  نآ  زا  دیآ  مدای  هک  هگ  رهاشداپ  دـنزرف  ربمیپ و  هدرورپ ي  دـنا  هدربن  ناج  وزک 
ناهج نیرب  تنعل  ناج  دادـب  یئونچ  بآ  يوزرآ  رداـیح  یب  محر و  یب  تما  ملظ  روج و  زا  دیـسر  وا  ناـج  رب  هک  جـنر  ـالب و  سب 
ثیدح فطلت  هب  یمه  یـسک  ره  اباجر  یب  فوخ  زا  سفق  رد  غرم  وچ  هدنام  هاگیاج  موش  نآ  رد  دوب  هک  اهزور  نآافو  یب  نیرفنب 

ردق نیاک  دنیوگانث  ناشتفگ  یمه  دـیون و  ناشدادـیم  وا  لتق  دوب  رگد  زور  هک  یبش  نآ  اتاقل  شوخ  قلخ  وکن  میرک  دیـس  نآ  درک 
ادعا و سپ  شیپ و  هدش ز  رضاح  درک  فاصم  يدینش  هکنانچ  رگد  زوراوه  دش  کیرات  وچ  عادو  بش  دمآ  دوب  هتفگ  روشاع  بش 

باـتفآ زو  مگ  هتـشگ  هاـم  وا  تلود  نامـسآ  زااـت  ود  مغ  شتـشپ ز  هتفاـت  نبغ  شیور ز  هدز  هرگ  لد  رب  هدیـشک و  هرز  نـت  رباـیلوا 
رب ریـشمش  رـس  زا  هدیکچ  شنوخاون  هدـش  لبلب  گنر و ز  هتفرب  لگ  زا  وا  نابز  خاش  هرهچ و  ناتـسوب  ردایـض  هدـش  مگ  وا  تروص 
لد شتآ  زا  کشخ  بلاهب  نارگ  ناج  هتشاد   (2) دیزی » نم   » رب دیزی  رکشل  ربب  یتبرش  رهب  زاابرهک  هب  انیمز  هدناشف  رد  توقای  نیمز 

شتآ زا  رپ  هنیـس  مشچ و  بآ  یب  موش  دـیزی  هاپـس  بآ ، يور  هتفرگباـضق  رد  هداد  نت  هدرب و  يادـخ  اـب  لد  رت  هدـید  بآ  خر ز  و 
ملظ لدع ، رب  تشز  ناگس  طلسم  بوخ ، ناوهآ  رباهدژا  ریش و  نوچ  ناشورخ  ورد  ناشیا  ناشهاکبرح  هدش  هشیب  وچ  اه  هزین  زااوه 

انف اقب ، رب  هدش  هریچ 

25 ص :

.مدرم نایم  رد  راکشآ ، ءالم :)  ) المرد . 15 - 1
.جارح هدیازم - دیزی : نم  . 16 - 2
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افج هب  ناشدننک  نوچ  ات  غیت  هدیشک  توبن  نادناخ  رهق  رباتشان  هنیک  زو  هتـشگ  ریـس  رهم  زا  ناشنوخ  هب  ناشیا  هنـشت و  بآ  رد  نانیا 
نانیا بسا و  حالـس و  زاس و  تلآز و  يوق  ناشیایـضترم  ریـشمش  یقاـب  ناـیغاب  نآ  راـگدرک  ریـش  رـسپ  رب  غیت  هتخهآادـج  نتز  رس 
تسار پچ و  زاایـصوا  هاش  يده  نامـسآ  دیـشروخ  دوب  هک  ع )  ) یلع نیـسح  عرـش  ماما  ریماون و  یب  گرب و  یب  هنـشت و  فیعض و 

نآ رد  هدـنام  دـیحو  درف و  دیهـش  وا  شیپ  زا  هدـش  وا  رابت  شیوخاجب و  یگر  یـسفن و  شنت  رد  دوباـت  ردـپ  نوچ  درک  یمه  هلمح 
برطضم شرع  رب  نیع  روح  سافنا  هدش  عطقنم  دلخ  ربایربک  رما  قفا  باجح  هتـشادرب  نامـسآ  ردنآ  توکلم  لغلغ  هداتفاالب  عضوم 

درد هتخوس ز  یلع  یفطصم و  ارهزامـس و  شبنج  نوچ  هدش  نیمز  شمارآ  کلف  رب  کیرات  هریت و  هام  دیـشروخایبنا و  حاورا  هدش 
هب وت  تما  یک ز  ات  ؟ اود ارم  نیسح  درد  تسیچ  هک  نایوگ  لدگنت  يارهز  هدش  یفطصم  شیپ  ردیهتنم  هردس  رب  هتخاس  يارس  متام 

انـشآ ردنا  فاصم  هب  دنک  یمه  نوخ  رد  ناج  يانـشآ  ارت  تسه  هک  نم  دنزرفاضر  نیدب  وت  یهدن  ردپ  يا  هک  مناد  دسر  اهجنر  ام 
یمه یناد  ریت  نانـس و  غیت و  همه  نآ  نایم  رد  وااهتنم  دح و  یب  هدش  البرک  يامرگ  بیکـش  یب  ربص و  یب  شناور  یگنـشت  زا   . (1)
شیپ لانب  هر  کـی  ؟ اـهر يا  هدرک  ارچ  شنانمـشد  تسد  رد  وا  ناتـسود  زا  سکچیه  هدـنامن  هدـنزارم  دوش  نوخ  رگج  ناـج و  هک 

، نیرد ناشیاامش  رب  دمارخ  دوز  هاگلتق  ناز  وا  فیرـش  ناج  هک  شاب  لوسر : اتفگاور  متجاح  دنک  وت  تعافـش  زا  ات  رگداد  دنوادخ 
وت ام  زیزع  يا  تفگ : داـتفوارد  شیورب  تسج و  ياـج  ارهزاـبحرم ز  تفگ  ردـپ  داد و  باوج  شدـج  مالـس  یلع  نیـسح  درک  هک 

يراک هن  گرزب  وت  وچ  راک  ؟ ارچ يدمآ  رید  وت ، راظتنا  رد  ردام  موق ؟ وت  اب  دـندرک  هچ  فاصم و  زا  یتسر  نوچ  ؟ اجک ام  یئاجک و 
(2) یتا » له   » سوواط هولج ي  یحو  غاب  رد  تسوا  يارب  دزیا  هک ز  یـسک  نآ  دـنزرفاطخ  دوب  یلتق  هن  دیهـش  وت  وچ  لتق  ریقح  دوب 

رکشل ارت  رهق  غیت  هب  هتشک  یئوت  بسن  ربمیپ  لسن  ماما  هاشاهب  ار  مالسا  دش ، لامج  ار  تاداس  وت  يارب  تمـصع  توبن و  هناخ ي  رد  .
سکچیه هدنامن  وت  اب  نیک  نانمشد  نیمک ، هداشگ  وت  ناج  ربالبرک  كاخ  اب  وت  نوخ  دنتخیمآ  ناسکان  دنتـسبب  وت  رب  تارف  بآافج 

انشآ تسود و  زا 

26 ص :

.انش انشآ : . 17 - 1
.تسا هدمآ  دورف  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناش  رد  نارسفم  رثکا  هدیقع ي  هب  هروس  نیا  کی : هیآ ي  رهد - هروس ي  یتا : له  . 18 - 2

یتا له  وچ  یجات  هجاوخ و  شود  وچ  یتخت  تفای  هک  نآ  هجاوخ  مع  نبا  ادخ و  ریش  دیوگ : راطع 
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كاخ نوخ و  هب  ناتلغ  تسد  هدنکف  هدیرب ، قلح  هدیرد ، هنیسارت  دنک  اباحم  هک  لدگنـس  چیه  هن  وت  هب  دنک  الوت  هک  نابرهم  چیه  هن 
بـسا لعن  ریز  دوب  هنوگچ  وت  مادناافطـصا  ملاع  همه  یفطـصم ز  وچ  مه  يا  هتخات  بسا  رب  وت  زیزع  هنیـس ي  ربادج  هدش  نت  زا  رس 

دالوا و  . ایمیک (1) قرز و  رپ  تعامج  نآ  تسد  رد  ریسا  نز  دنزرف و  تراغ و  هب  هنب  تخرابـص و  لگ  درگ  يدزن  وت  لعل  يور  زک 
يرـشعانثا بهذـم  تیناـقح  تحیـصن و  تظعوـم و  رد  تیب  دـنچ  نیا  ) اوـه هدـش  ریغتم  ناشدرـس  هآ  زو  میب  هدـش ز  ریحتم  وـت  لآ 

راگزور رورغ  باوخ  رکـش  رد  رخآ  یک  اتنتـشاد  نادزی  قح  رد  نمرها  داقتعا  نتـشاد  ناطیـش  لابند  سوه  لزه و  زا  یک  ات  (: دیوگ
يرب رگنتشاد  نادند  گنچ و  هنیک  مشخ و  زا  عابس  نوچ  زاین  زآ و  هر  ردنا  قلخ  رازآ  یپ  زانتشاد  ناتسبش  ار  نیطایـش  هاگنیمک  نیا 
متاخ نید  کلم  ردنا  متاخ  يرادن  رگ  نامیلـس  نوچنتـشاد  نامرف  شوگ  ناطلـس  هاگرد  زا  مد  ره  ارت  تجاح  دوب  یک  نادزی  نامرف 

دمحم یبنتشاد  ناک  رهگ  یب  دشاب  هزره  راک  هکنآز  هاوخم  ملاع  وا  عرش  یب  بلط  دمحا  تلمنتشاد  ناملس  وچ  ار  دوخ  تدیاب  نید 
هکنآ شک ز  ياپ  رد  یلع  رهم  نماد  دمحا  زا  دعبنتشاد  ناوید  تسین  ناوید  راک  نامیلـس  یب  نتـسارآ  نید  تسین  تما  لغـش  (ص )
تیب لها  بحنتشاد  ناشیا  رب  ایند  یبقع و  داقتعا  تسا  بجاو  ار  ام  هک  دیس  هدزای  وا  سپ  زونتشاد  نابیرگ  رس  یب  دوب  شوخان  سب 

( تسا تیب  هدیصق 74  نیا   ) ......خلانتشاد ناوتن  زاب  ناشیتسود  زا  غیت  هب  مک  عبط  هب  مراد  نانچ  نآ  باحصا  و 

27 ص :

.هراچ رکم و  هلیح و  ایمیک : . 19 - 1
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يروباشین راطع  - 3

هراشا

یلو تخادرپ  يراطع  لغـش  هب  لاح  يادـتبا  رد  .تسا  يرجه  متفه  نرق  زاغآ  مشـش و  نرق  رومان  فراع  رعاش و  راطع  نیدـلادیرف 
تخادرپ و تاماقم  بسک  هب  روباشین ، دوخ ، هاگداز  رد  ییاهرفس ؛ زا  سپ  دمآرد و  نافراع  نایفوص و  کلس  رد  لاح ، رییغت  زا  دعب 

يددـعتم ياهیونثم  دراد  تایلزغ  دـیاصق و  ناوید.تسا  روباشین  رد  راـطع  هربقم ي  .تشذـگرد  يرجه  لاس 627  هب  اـجنآ  رد  مه 
همجرت افرع و  تاماقم  رد  زین  ایلوالا » هرکذت   » باتک.تسوا روهشم  راثآ  زا  ریطلا  قطنم  همان و  تبیصم  همان ، یهلا  همانرارـسا ، دننام :

هب ار  راطع  تدارا  صـالخا و  قمع  دوش ، یم  لـقن  هماـن » تبیـصم   » زا هک  تیب  دـنچ  نیا.تسا  راـطع  روثنم  راـثآ  زا  ناـنآ  لاـح  ي 
.دهد یم  ناشن  ع )  ) تلاسر نادناخ 

تفرعم نامسآ  باتفآ 

تروص دمحم  نآ  تفرعم  ار  نامسآ  باتفآیلع  نب  نیسح  تریـس ، نسح  نآ  یلو ؟ ار  ربمیپ  ار و  قح  تسیک  ص 37. همان ، تبیصم 
البرک دیهش  ارهز ، دهاش  یبتجم  ماما  نیعلا  هرقدوب  موصعم  هد  ناطلس  وا  هک  ناز  دوب  مودخم  دبا  ات  ار  کلف  هنتفص  ردیح  و 

28 ص :
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ریز دش  نآ  درد  زا  باتفاک  غیرد ؟ یب  درب  هک  دوخ  رس ، نانچ  نآنوخ  هب  هتشگ  رس  هتشگ  هتشک  مین  نوخ  هب  هتشغآ  هنشد  ار  وا  هنشت 
وک یلع ؟ وک  دمحم ؟ وک  همه  نیا  اب  نارفاک  نیا  دـننک  یکدـش  هدولاپ  قفـش  زا  نودرگ  نوخ  دـش  هدولآ  نوخ  هب  ات  وا  يوسیگغیم 
اب ؟ رتب نیز  دشاب  هچ  شدـندیرب ، رـس  رگج  هنـشت  البرک  زومت  ردالبرک  كاخ  هب  منیب  هدز  فص  ایبنا  كاپ  ناج  نارازه  دـص  ؟ همطاف

نیاک ینافز (1)  نب  زا  داب  عطق  درمـش  نید  ار  نیا  هک  ره  دیآ  مرفکدننک  نید  داد و  يوعد  یهگناو  دـننک  نیا  ربمیپ  هشوگرگج ي 
رد یمدوب  گس  نیرتمک  وا ، يودنه (2)  گس  نم  يا  یکشاکغیرد ، دیآ  ودب  قح  زا  متنعل  غیت  دروآ  نینچ  ییور  رد  هک  رهدرمش 

یمتشگ یبارش  ار  وا  رگج  رد  یمتشگ  یبآ  ریوشت (3)  نآ  رد  ایوا  يوک 

29 ص :

.ینابز ینافز : . 20 - 1
.نابهگن نابساپ ، ودنه : . 21 - 2

.يراسمرش بوشآ ، بارطضا ، روش ، ریوشت : . 22 - 3
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یناغرف فیس  - 4

هراشا

یناـفرع و یمکح و  لـئاسم  رد  شراعـشا  رتـشیب  .تسا  يرجه  متفه  نرق  نود  همین ي  رد  ناـفرع  فوصت و  ناورـشیپ  زا  رعاـش  نیا 
هرعاشم وا  اب  دیزرو و  یم  تدارا  يدعس  هب  دوخ  نارصاعم  زا  تشاد و  رظن  راطع »  » هب رعش  کبس  ظاحل  زا  .دشاب  یم  زردنا  ظعو و 
لاغتـشا تقیقح  هار  ناکلاس  تیبرت  هب  دوخ  هاقناخ  رد  يو  .تشذـگ  ریغـص  يایـسآ  دالب  رد  شرمع  تاقوا  رتشیب  .تشاد  هبتاکم  و 

.تشاد

دییرگب البرک  هتشک ي  رب 

لد نیا  ابدـییرگب  البرک  هتـشک ي  رب  دـییرگب  ازع  نی  رد  موق  يا  ص 176. افـص ، هللا  حیبذ  رتکد  همدـقم ي  اب  .یناغرف  فیـس  ناوید 
رهب دیزاس  کشرـس  رگج  نوخ  زادییرگب  ار ، يادخ  رهب  زا  دنتـشکب  ار  لوسر  دنزرفدییرگب  ازع  نیا  رد  زورما  دنچ ؟ ات  هدنخ  هدرم ،
الب نینچ  لـها  رب  مشچ  دـص  هب  تیفاـع  تمعن  ابدـییرگب  یـضترم  رهوگ  رب  رد  نوچ  کـشا  هب  لد  ندـعم  زودـییرگب  یفطـصم  لد 

دییرگب ای  دینز و  هرعن  ای  دیشابم  شمخ  وا  متام  رددییرگب  اله  نالد  هتسخ  يا  دینیسح  متام  هتسخ ي  لددییرگب 
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اقب مک  ییند  ربدییرگب  امـش  میوگ ، یم  نم  دیاین  وکن  نخـس  هیرگ ، رددـییرگب  ادـج ، دوشن  نت  زا  تسا  مسج  هب  لصتم  هک  حور  ات 
افص رس  مد ز  کی  تعامج  نآ  يافج  روج و  ربدییرگب  اقب  یکدنا  رب  دوب  ناوت  یمن  ورد  رایـسبدییرگب  انع (1)  رپ  ملاع  رب  دیدنخب 

اتدییرگب اون  دص  هب  هدرپ  رد  دـیلانب  نابز  دـص  هب  هیرگ  رددـییرگب  ات  تسیچ ؟ یپ  زا  مشچ  دـیزیرب  ات  تسیچ ؟ یپ  زا  کشادـییرگب 
ثیغ (2) لوزن  رهب  زودییرگب  اطخ ، یـسب  دیدرک  دوبن  باوص  هنک  نایـسندییرگب  افـص  رـس  مد ز  کی  لد  زا  ترودـک  دوش  هتـسش 

دییرگب اعد  هگ  ربا  منوچ  تمحر 

31 ص :

.تمحز جنر و  انع : . 23 - 1
.ناراب ثیغ : . 24 - 2
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ینامرک يوجاوخ  - 5

هراشا

هب مولع  تامدقم  لیصحت  زا  سپ  .دش  دلوتم  نامرک  رد  .ه  لاس 679  رد  وجاوخ »  » هب صلختم  ینامرک  یلع  نب  دومحم  نیدلا  لامک 
نیدلا نکر  خیـش  تمدخ  هب  نانمـس  رد  دنا  هتفگ  .دـنام  اجنآ  رد  رمع  نایاپ  ات  تفر و  زاریـش  هب  نآ  زا  سپ  تخادرپ و  رفـس  ریس و 

وریپ لزغ  رد.داتفا  قافتا  .ه  لاس 753  رد  زاریش  رد  وجاوخ  تافو  .درک  ضیف  بسک  شرضحم  زا  دیـسر و  ینانمـس  هلودلا ي  ءالع 
تیب لها  حدـم  رد  ار  وجاوخ.تسا  هدوب  رظن  اهنادـب  ار  ظـفاح  نیقیب  هک  دراد  زین  یناـفرع  تاـیلزغ  .تسا  بقارع  کبـس  يدـعس و 

.مینک یم  لقن  ریز  رد  ناوید  زا  ار  يو  راعشا  زا  ییاه  هنومن  ام  .تسا  يرایسب  راعشا  مالسلا  مهیلع 

( شنیرهاط دالوا  بئاصم  یلع و  ترضح  فصو  وا و  تعن  دیحوت و  رد   ) وجاوخ دنب  بیکرت  زا  دنب  دنچ 

له ناتسب  هلال ي  دنب  هتسد  نآ  (. دنب بیکرت  زاغآ  زا  یتایبا  فذح  اب   ) .نارهت .يراسناوخ  یلیهس  دمحا  حیحـصت  هب  وجاوخ ، ناوید 
یفطصم داماد  رتنع و  ورمع و  لاتق  راقفلاوذ  دنوادخ  رارف و  یب  رارکیتفال  نادیم  هصرع ي  ریگ  هعلق  نآ  یتا و 
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لیلخ طبـس  فجن  هش   (2) ینولـس »  » هاـگتخت ناطلـسابتجا  راـگرپ  هطقن ي  لوتب و  تفج  فشک (1) .  ول  رارـسا  نزخم  ادـخ و  ریش 
ودب نامیا  يوزاب  يدـه و  تشپایربک  يایلع  ترـضح  هب  خر  هدروآ  مدـق و  ایر  ربک و  هر  زا  هداهن  نرویبایفـصا  لیخ  نکـش  فصو 
دـشن وا  نوچاجتلا  شیوک  رـس  هب  ار  دـیجم  شرع  مسق  وا  تسد  لد و  هب  ار  طـیحم  رحباور  وزا  ناـمیا  تجاـح  نید و  دوصقم  يوق 

وا نومیم  خر  كرابم و  مان  نسحلاوب  رون  زا  سبتقم  دوب  هک  یعمشملع  نامسآ  نسح  دوب و  ملع  ناک  وا  ملع  ناهج  رد  یهـش  دیدپ 
هب هگناو  لد  نوخ  زا  ار  لجا  غیت  هداد  بارهزنهد  رد  كایرت  هدیـسر و  ناج  هب  شرهز  نابز  رب  حیبست  هدیـسر و  بل  هب  شناجنـسح 

هیاس ي ریز  هک  یهاشنخس  دنک  ارهز  هدروخ ي  رهز  وک ز  ره  سفن  دوش  لهاله  رهز  وچ  وا  ماک  ردنت  ناج و  هدرک  ادف  هدنخ  رهز 
جرد رد  نید و  جرب  دیـشروخ  لوسر  هشوگرگج ي  لوتب و  لد  روـننمچ  شمراـط  مهن  يارو  دـش  هک  یغرم  تخت  دـندز  شـشرع 

رود نآ  تسخن  یئ  هبعش  وا  وچ  زاجح  زک  دنچ  رهننملاوذ  نوچیب  ترضح  هب  خر  هدروآ  رگج  رد  ساملا  رجنخ  ياهمخز  ابنسحلاوب 
شخب و کـلم  شیوردـیرتشم  دوب  شرهگ  زا  رپ  ینماد  اـب  يرهوج  نودرگ  هک  شرع  راوـشوگ  نآتـسار  تشگن  ینیـسح  ياوـن  یب 

ردیربمیپ تافـص  يدزیا و  راونا  نیبم  شتریـس  رد  نیعم و  شتروص  ردیردیح  ناطلـس  یفوص و  ناشن  ورـسخ  شوپ  هقرخ  رادناهج 
حور هداد  زاب  طخ  یگدنب  هب  شدیزی  رح  هدرک  رارقایرهوگ  هزیکاپ  هتشگ ز  هقرغ  شیوخ  رد  رحب  وچمه  راوهش و  يؤلؤل  عرـش  رحب 

برک و همه  ودب  البرک  زایرت  یکشخ و  شرد  كاخ  لیفط  هگنآو  كاله  یگنـشت  زا  هدش  رت  هدید  کشخ و  بلیرکاچ  هب  شنیما 
همـش کیراگزور  نادیهـش  هاش  هزمح  نوخ  زا  راسهوک  ناگنلپ  گنچ  زونه  نوگلگیرورپ  کلم  دهد  هجیتن  نیمه  يرآ  دیـسر  الب 

هناخ ي جـنگ  ار ز  ام  یح  میکح  يا  میا  هدـش  تیـصعم  رامیبتـسرف  اود  ار  نالد  هتـسخ  هانگ  درد  تسرف  اـمب  ناوضر  هقیدـح ي  زا 
تسرف اتشان  نم  هب  يا  هلاون  رخآ  ابا  زا  رپ  تفطل  خبطم  اتشان و  نمتسرف  افش  نارفغ 

33 ص :

رب يزیچ  دوش ، هتـشادرب  هدرپ  رگا   » .ینیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  ع :)  ) یلع مـالک  هب  تسا  هراـشا  ...فشک : ول  رارـسا  . 25 - 1
.ق ص  1389 نارهت ، پاچ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  مالک  نم  بلاط  لـک  بولطم  .ر ك : «. ) ددرگ یمن  هدوزفا  نم  نیقی 

(. 3
ارم هک  نآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  ، » ینودقفت نا  لبق  ینولس  دومرف : یم  اهراب  هک  ع )  ) یلع راتفگ  هب  تسا  هراشا  ...ینولـس : . 26 - 2

(. ص 7 موس ، باب  لامآلا ، یهتنم  «. ) دیهدب تسد  زا 
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هار یئاوه  نم  يوس  يا  همامش  تمحر  دهاش  فلز  نینچ  زاتسرف  اونیب  نم  هب  یلضفت  يوب  حبـص  داب  تسد  رب  نک و  یـشزاون  هرکی 
رـس باسح  یب  وت  ياطع  ناوخ  یهتـشم و  امتـسرف  ایربک  هگ  رابز  ودـب  یلزن  تسوت  يوک  یئادـگ ز  هنیرتمک  هک  وجاوختـسرف  اطخ 

ریگ تسد  هک  تلضف  هب  میا  هداتف  اپ  زا  ریگتسد  میرادن  وت  تمحر  نوریبتسرف ز  ام  هب  رخآ  مرک  خبطم  شوج 

شنیرهاط دالوا  بلاطیبا و  نب  یلع  بلاغلا  هللادسا  تبقنم  رد  دنب  بیکرت  زا  یتمسق 

هوک دنا  هدوشگب  ابق  دـنب  ار  شوپ  یلحک  خرچدـنا  هتـسب  رـضخا  ناویا  رب  تفبرز  هدرپ ي  دـنا  هتـسب  رویز  خرچ  سورع  رب  رگید  راب 
نوتاخ دهمدنا  هتسب  رتشش  شقن  ینیچ  نازادرپ  شقن  ار  هاگرخ  نوگبامیس  نیا  زیرلگ  سلطادنا  هتسب  رد  رمک  نیرز  ار  گنچ  نهآ 

ار نامـسآ  گنخ  هرقن  نامز  رخآ  يدهم  قحلا  هجح  رهب  ایدـنا ز  هتـسبرب  اه  هدـید  ار  کلف  ناناب  هدـید  نآ ، رهب  زا  دـنرب  یم  تمایق 
وزغ ردناک  دنب  يزاغ  زات  نآ  رد  لددنا  هتـسب  رتوبک  لاب  رب  تیبلا  لها  مان  نایناحور  هناخ ي  رتوبک  نازیر  هناددنا  هتـسب  رز  زا  ینیز 

یناورم نادودرم  هب  ردـیح  هـصق ي  يوـجم  یلهجوـب  نادورطم  دـمحا ز  تمـصعدنا  هتـسب  رـصیق  رـصق  ردـنا  ههیـش  شناـیزات  مور 
هتسد یح  هدنرد  ردیح  نید  روشک  ریگ  هعلقیضترملا  یفولا  اویح  نیمحرتسملا  هرمز  يرولا  ریخ  یلع  اولص  نیرفغتسملا  رـشعمیوگم 
باب ینولس  کلم  کلامیتا  له  نیشندنسم  یبن  نید  یضاق  تفشک  ول  راد  ار ز  تفالخ  رس  فشاکیفطصم  یصو  تمـصع  هلال  دنب 

ینعمایلوا مشچ  رون  تیالو  ناویا  عمـش  يدـه  يایرد  رد  تماما  ناتـسب  ورـساضر  تخت  هش  دـبعا  مل  راوطا  کـلاس  ملع  ناتـسرهش 
هار ناورهر  ياوشیپ  لوتب  تفج  نید ، کـلم  نارورـس  يادـتقمیتفال  صخـش  حور  توتف  ماـج  رهوگ  مرک  تسد  متاـخ  یهلا  سرد 

ازوج رب  رد  لیامح  مهآ  زا  بشیدتفاین  رهوگ  وا  وچمه  تمارک  جرد  رد  رحب  تفاتن  رتخا  وا  لثم  تماما  جرب  زا  رگیدادخ  ریش  قح ،
تخوسب ارضخ  هلک  مکانزوس  ریفن  زو  تخوسب 
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یهام دز  هلعـش  نوچ  نالد  نیگنـس  نآ  دادیب  شتآتخوسب  انیم  رظنم  هن  نا  ناروظنم  ناج  لسر  ناطلـس  نیطبـس  مغ  زک  مزوسن  نوچ 
نوچتخوسب ارهز  هدـید ي  غارچ  رب  لد  ار  هرهز  رهز  هب  شدنتـشکب  ارهز  هدـید ي  غارچ  نوچتخوسب  الاب  هفرغ ي  رب  هم  رحب و  ردـنا 

ناک مشچ  مدنکفیب ز  شزور  نآ  نماد  رت  هدیدتخوسب ي  اسرت  لد  دیرابب و  نوخ  یـسیع  مشچ  یبن  نیعلا  هرق  زا  نوخ  دندرک  ناور 
ناعبط ویدتخوسب  ایرد  لد  رب  ناج  ار  باریس  رهوگ  ناگنـشت  نآ  ترـسح  زا  درک  هلان  ایرد  هکـسبتخوسب  اقـستسا  ربمغیپ ز  غاب  لاهن 

دنا هدرک  متاخ  شقن  ار  یلع  دالوا  ضغب  دنا  هدرک  مج  متاخ  دصق  هک  نیب 
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يدمویرف نیمی  نبا  - 6

هراشا

زا دـمویرف  رد  يرجه  لاس 685  رد  رعاش  تدالو  .تسا  يرجه  متـشه  متفه و  نرق  حادـم  نارعاـش  نایارـس و  هدیـصق  زا  نیمی  نبا 
ناخرداهب دیعسوبا  ناطلـس  زا  دعب  هک  ار  ناریا  فیاوطلا  كولم  دوب و  یناوید  تامدخ  رد  یتدم  نیمی  نبا  .داتفا  قافتا  نیوج  يارق 

رد نیمی  نبا  رنه.تفگ  تایح  دوردب  دـمویرف  دوخ  هاگداز  رد  .ه  لاس 769  هب  ات  تفگ  یم  حدم  دنتشاد  تموکح  ناریا  قرـشم  رد 
ارـس هعطق  نارعاش  رگید  زا  يرونا ، زا  دـعب  هک  نانچ  دراد ، رایـسب  ترهـش  هک  تسا  دـنمدوس  یعامتجا  یقـالخا و  تاـعطق  ندورس 
لیذ هب  لسوت  رد  يو  زا  هاتوک  يا  هدیصق  کنیا  .دنا  هتسناد  ع )  ) تیبلا لها  راداوه  هعیـش و  ار  نیمی  نبا.داد  ناشن  يرتشیب  يداتـسا 

.دوش یم  لقن  ع )  ) نیرهاط همئا  و  ص )  ) لوسر ترضح  تیانع 

شنیرهاط دالوا  مرکا و  لوسر  ترضح  هب  لسوت  رد 

دهج اقبلا  راد  نشلگ  رب  رذگ  یهاوخرا  لد  يا  دار ص 8. یناتساب  یلعنیسح  مامتها  حیحصت و  هب  يدمویرف  نیمی  نبا  راعـشا  ناوید 
یفطصم عرش  ياقثولاهورع  رد  نز  تسد  یهن  وهسکی  قح  هار  زا  ياپ  هک  یهاوخ  یمن  رویوه  راخ  ینک  نوریب  دوخ  ياپ  زک  نک 

36 ص :

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


37 ص :

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


38 ص :

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


دبا ات  نامیا  لها  یلو  ناد  ار  یـضترمیضترم  زا  ریغب  رد ، ار  یفطـصم  ملع  رهـش  تسین  هک  ناز  وج ، یـضترم  زا  یفطـصم  عرـش  هار 
العلا (3) تاومـسلا  قوف  ام  تساناد  وا  هک  ناز  ندز  مد  ینولس (2)  زا  دبیزن  سک  ار  وا  ریغ   . امنا (1) لاثم  دراد  دـبا  ناوید  نوچ ز 

هوک ایرد و  لجخ  شتسد  لد و  زا  دوب  اخس  ردایبنا  رف  تشاد  وک  یلع  الا  یبن  زا  تفاین  سک   (4) ینم ) تنا   ) نیز بیز و  اب  تعلخ  .
یباین شموصعم  دالوا  زا  رتهب  تفرگ  یهاوخ  اوشیپ  رگ  نید  هار  رد  وزا  دـعب   . (5) یتا » له   » دناوخ هک  ره  قدصم  دراد  نخـس  نیا 
ناوید رد  میمودـخم  ود  ره  نیا  هدـنبادتقم ي  ماما و  دومرف  یبن  ار  ناـشیا  هکنآ  نیـسح  هگنآ  نسح و  لوا  وا ، دـالوا  دنتـسیکاوشیپ 

سب ناـشثرا  قـیرط  زا  تسا  یلع  فیرـشت  هک  نوـچ  هـالوم » تنک  نم   » یبـن يااعدـم  نیا  یفطـصم  مکح  هب  تباـث  مـنک  یم  عرش 
هگنآ یقن  هگنآ  یقت  سپاضر  وا  طبس  یسوم و  رفعج و  یتشذگ  وچ  تسا  رقاب  هگنآ  داجس و  ادتقم  ناشیا  زا  دعبام  میـشاب  ناگدنب 
ردـص رد  مرک  زا  ار ، عمج  نیز  یکی  ره  كاپ  ناج  اراگدرکافـص  رون و  ناهج  دریگ  وزک  يدـهم  نآ  زا  دـعب  تسا  يرگـسع  ماـما 

تاجن رگ  نک  يوریپاخس  ناکرهوگ  توتف  يایرد  رد  دنا  هدوب  کی  ره  هک  وج  ناگرزب  نیز  لد  يا  ششخباکتم  هد  نیرب  سودرف 
هب يراب  ینک  رگ  تسین  گنهرف  ادتقا ، سک  ره  هب  نید  قیرط  رد   . امتنا (6) دمآ  تمصع  نادناخ  اب  ار  هک  ره  تسوزرآ  تناصلخم 

نادناخ رادتسودایر  یب  متسه  هکناز  عقوت  مراد  یم  کیل  یسب  نایـصع  ما  هدرک  منیمی  نباک  نم  هچ  رگادتقا  لد  يا  نک  ناموصعم 
ارم ناکاپ  نادب  دشخب  مرک  فطل و  زا  دزیاک  یضترم  یفطصم و 
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لئاس هب  ار  دوخ  يرتشگنا  عوکر  لاح  رد  هک  ع )  ) یلع ناش  رد  هیآ  نیا  ریـسافت  لقن  هب  اـنب  .نوعکار  مه  هوکزلا و  نوتؤی  هولـصلا و 

(. 156  - ص 167 ج 3 ، ریدغلا ، .ر ك :  ) تسا هدمآ  دیشخب ،
مورب امش  نایم  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  ینودقفت : نا  لبق  ینولس  : » دومرف اهراب  هک  ع )  ) یلع شیامرف  هب  تسا  هراشا  . 28 - 2

(. ص 7 موس ، باب  لامآلا ، یهتنم  « ) دیهدب تسد  زا  ارم  و 
ضرالا قرطب  ینم  ملعا  ءامـسلا  قیرطب  انالف  ینودـقفت  نا  لبق  ینولـس  سانلا  اهیا  (: » ع  ) یلع یلوم  شیامرف  هب  تسا  هراـشا  . 29 - 3

(. مالسالا ضیف  پاچ  هغالبلا  جهن  ص 751  هبطخ ي 231 ، )
یبن ـال  هنا  ـالا  یـسوم  نم  نوره  هلزنمب  ینم  تنا  : » دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) مرکا لوسر  هک  هلزنم  ثیدـح  هب  تسا  هراـشا  . 30 - 4

«. تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  یتسه ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنمب ي  نم  هب  تبسن  وت  یلع  يا  «. ) يدعب
هب تسا  هراشا  نآ ، تسا و  هدش  لزان  شنادناخ  و  ع )  ) یلع ترضح  هرابرد ي  نارسفم  رثکا  قافتاب  رهد  هروس ي  یتا : له  . 31 - 5

(. رهد هروس ي  لیذ  فاشک ، يرشخمز ، .ر ك :  ) .ریسا میتی و  نیکسم و  ماعطا  رذن و  يافو 
.نتسبزاب نداد ، تبسن  امتنا : . 32 - 6
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یجواس ناملس  - 7

هراشا

.تسا هدیمان  نخس » کلم  هاشداپ   » ار وا  ظفح  هک  تسا  ینایارـس  لزغ  زا  يرجه و  متـشه  نرق  نایوگ  هدیـصق  نیرتگرزب  زا  ناملس 
عبتت ار  يرجه  مشـش  مجنپ و  نرق  نارعاش  دـیاصق  يو  .دـش  يرپس  نانآ  تختیاپ  دادـغب  رد  ناریالج و  رابرد  رد  ناملـس  رمع  رتشیب 

« هماـنقارف  » و دیـشروخ » دیـشمج و   » ماـنب موـظنم  ناتـساد  ود  تاـیلزغ ، دـیاصق و  ناوـید  رب  هوـالع  یجواـس  ناملـس.تسا  هدرک  یم 
: میروآ یم  ریز  رد  ار  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  یثارم  تبقنم و  رد  يا  هدیصق  کنیا.دراد 

نیسح ماما  ادهش  هاش  هیثرم  تبقنم و  رد 

يا رخآ  تسالبرک  ناگنشت  بل  هتشغآ ي  نوخ  كاخ و  ص 423. هاشیلعیفص ، پاچ  قفشم  روصنم  مامتهاب  یجواس  ناملس  ناوید 
لآ راـسخر  لـگ  مشچ و  سگرن  همه  ناـک  رد ، نیا  كاـخ  رپـسم  هرهچ  مشچ و  هب  زج  ؟ تساـجک تراـبنوخ  يوـج  نیب  ـالب  مشچ 

تـسیلع نیعلاهرق  هاگباوخ  داوس  نیاتـساضترم  ناج  مارآ  لزنم  اج  نیردـناک  یمد  اج  نیا  ریگ  مارآ  نم  ربص  یب  لد  ياتـسافطصم 
نیا بوراج  رب  هتـسب  ار  نتـشیوخ  روج  فلز  نیکـشم  هک  نآ  تسا  نیـسح  كاپ  هضورتسـالعوزع ي  هبعک ي  ناـگراب  میرح  نیو 

تسارس تنج 
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نهک رید  نیرد  ار  یـسیع  باتملاع  عمـشتسامن  وشن و  توق  تنج  هب  ار  یبوط  خاش  مهل (1) .  یبوـط  شا  هضور  نارئاز  مشچ  بآز 
هک ياتـسابع  لآ  دهـشم  تمحر ، تایآ  لزنم  فطل  رارـسا  رهظم  تزع ، راونا  طبهمتـسایض  شنیرز  لیدنق  وترپ  زا  حابـص  ره   . (2)
زا يرات  حابـص  نابات  عمـش  تنیبج  رون  زا  یباتتـساوشیپ  تریمـض  ار  قیالخ  عومجم  هک  يو  تسا  دـصقم  تیانج  ار  کـیالم  راوز 
زج هرهبتـسازس  شنیا  دش و  خزود  همهیه ي  تمایق  ات  دز  هلعـش  يو  رد  وت  رهق  شتاک  یئازـسانتساسم  نیکـشم  طخ  تهایـس  فلز 

رحـس ره  غیم  ریز  رد  تتعلط  باتفآ  دش  ناهن  اتتـسایبنا  غارچ  مشچ و  وا  هک  ار  یعمـش  هصاخ  غیت  هب  رـس  درب  هک  ره  دـبای  هچ  شتآ 
مشچ يروکتسامش  باب  رد  تسا ، باب  نیرد  یلصف  اجک  ره  اهباب (3) .  یلع  دمآ  امش  باب  قح  ردتسابق  یتیگ  رب  رد  بش  نهاریپ 

هب هد  یئوربآ  میتمحر  ناگنشت  بل  بل ، کشخ  ایرد  وچ  ياتسار  هار  نتفهن  مناوتن  تسا و  نیا  قح  هار  مبهذم  ینیـسح  نم  فلاخم 
ربتـسارجام شبآ  هب  ایرد  اب  هک  سک ، نآ  راسکاخ  مشچ  هب  کنیا  میروآ  یم  ام  تسا و  بآ  تشهاوختـسا  رت  ملاـع  همه  باـک  اـم 

تشگ لعل  ناکاپ  نوخ  زا  تارف  بآ  رهوجتـساهمشچ  زا  بآ  هداتفازاب  زور  ناز  دش ، هتـسب  تارف  يوجلد  بآ  ات  یلع  دور (4)  بل 
مغ نی  زا  يرآ  تارف  نالان  دور  یم  قرغ  لین  رد  اه  هماج  نابوک  هنیس  رب  اهگنـستسام  مشچ  رد  نانچمه  نینوخ  بآ  نآ  نامز  نیو 

میتنحم لاسکـشخ  رد  نیبنذـملا  عیفـش  ایتساون  گرب و  دـبا  ات  ار  اموچ  دـص  تلوبق  کی  میتعاط  ناسلفم  ام  نیقتملا  ماما  ایتسازع  رد 
ماما ایتسالـص  گناب  ترد  رب  ار  اونیب  قحتـسم  تتمحر  ناوخ  تسا  ماع  نینمؤملاریما  اـیتساون  گرب و  دـبا  اـت  ار  اـم  وت  ناـسحا  رباز 

یفطصم تسین  تایبا  نیدب  نونکا  امش  اب  نم  تبـسنتسابع  لآ  هدنب ي  ناملـس  هک  یناد  یم  وت  دوخ  ریگماو  تیانع  ام  زا  نیملـسملا 
رب قـلعم  مـیاد  مرب  رد  لد  نیــشتآ  راو  لیدـنق  ناـج  هـب  مراداوـه  نـم  ار  تا  هـضور   . تساـم (5) تیب  لـها  مـه ز  ناملـس  دوـمرف :

تساعد رب  ار  ام  يزیچ و  رب  تسد  ار  یسک  رهتـسانث  موظنم  رد  نآو  ما  هدروآ  يا  هدرخ  راثن  رهب  ام  دیآ ز  یمن  قیال  یتمدختـساوه 
مه نم  تجاح  دیآ  رب  رگ  دش  اور  نوچ  همه  تاجاح  وت  فطل  زا  هللادبعابا  ایتساعد  رد  نیکـسم  شیورد  نیا  تسد  نوچ  نکم  در 

تساور
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یفسوخ ماسح  نب  دمحم  - 8

هراشا

هدـکهد ي رد  متـشه  نرق  رخاوا  رد  زادرپ  هحیدـم  ارـس و  هدیـصق  نارعاش  زا  ماـسح » نبا   » هب فورعم  نیدـلا  ماـسح  دـنزرف  دـمحم 
زا تسا  ملسم  هچنآ  .میرادن  یقیقد  عالطا  رعاش  لیصحت  نارود  زا.تفای  تدالو  دنجریب  یبرغ  بونج  یگنـسرف  شـش  رد  فسوخ 

فیـصوت اوقت  دـهز و  یگتـسراو و  تفـص  هب  ار  ماسح  نب  دـمحم  ناسیون  هرکذـت  رتشیب.تسا  هدـش  رادروخرب  ردـپ  تیبرت  میلعت و 
ار همان  نارواخ  راعـشا و  ناوید  ماسح  نبا  هدـنام ي  ياج  رب  راثآ  زا  .هدرک  یم  شاعم  بسک  تعارز  لـالح و  هار  زا  هک  دـنا  هدرک 

فـسوخ رد  شا  هربقم.دـنا  هدرک  تـبث  يرجه  ار 875  ماـسح  نب  دـحم  تاـفو.درب  ماـن  ناوـت  یم  تسا ؛ تـیب  رازه  رب 22  غلاـب  هک 
.دوش یم  لقن  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  هرابرد ي  يو  یثارم  زا  يا  هنومن  کنیا  .تسا  ع )  ) تیبلا لها  هاگتفیش  هاگترایز 

( ترضح نآ  یثارم  و   ) نیسح نینمؤملاریما  بقانم  یف  و 

فاقو لک  هرادا ي  تاراشتنا  زا  کـلاس ، یقت  دـمحم  يدـنجریب - يدـمحا  دـمحا  حیحـصت  هب  یفـسوخ ، ماـسح  نب  دـمحم  ناوید 
نیسح يالبرک  درگ  یبش  درک  فاوط  نیسح  يالتبم  حورجم و  هتسکش و  ملد.ناسارخ 
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درک باضخ  شناشفا  ربنع  نیکشم  هرط ي  زارطنیسح  ياشگ  هرگ  دعج  ههبج و  مشچ و  دید ز  رت ، لبنس  نیرسن و  سگرن و  هتفگش 
هعقاو ي وچ  ردقنیـسح  يافق  تبناج  زا  دز  دجوم  هک  نوخ  باریـس ز  هلال ي  هتـسر  وا  هنـشت  قلح  زنیـسح  يافو  یب  مصخ  نوخ ، هب 

يازع یپ  زا  گوس  هب  شوپدوبک  میقم  باتفآ  رتسکاخ  رس  رب  هتـسشننیسح  ياضق  رب  دنار  نوخهمـشچ  مشچ  درک ز  هدهاشم  البرک 
يازـس دوش  هداد  داد ، دادـیب  هک ز  لحم  نآ  ردنیـسح  ياقل  هم  دـش  ناهن  رابغ  رد  هک  تفرگ  رابغ  ار  دیـشروخ  نشور  لاامجنیـسح 

وت زا  ربمغیپ  یضاق و  يادخنیسح  ياجب  يا  هدرک  اهچ  هک  نیبب  ایب  سرتان  ادخ  ملاظ  يا  هعقاو  زور  هبنیسح  يازسان  مصخ  دربب  دوخ 
هبنیسح يادف  دنک  ناج  رگا  تما  تسازـس  درک  تما  يادف  یمارگ  ناج  نیـسحنیسح ، يارجام  فاصنا  یهد  یم  هنوگچ  دونـشخان 

تزع و تلزنم و  لامک  دناد  یم  يادخ  ینادن  وت  ار  نیسحنیسح  ياهبنوخ  هب  تعافـش  جنگ  دیلک  ربمغیپ  تسد  هب  ینیبب  رـشح  زور 
تمـصع دیـسرن ز  شنماد  هب  یهانم  درگ  رابغنیـسح  يادخ  لزا ، رد  شردـپ  اب  تسبب  یبوط  هیاس ي  ریز  وا  ردام  حاکننیـسح  يالع 

لوسر ادخ و  ياضر  رگانیـسح  ياطع  اجک  اجک و  ربا  ياطع  دیـشخب  رـس  نیـسح  ناراب ، هرطق ي  باحـسنیسح ، ياسراپ  كاپ  رهگ 
شومخنیسح يارسنخس  ناوخشوخ ، لبلب  وچ  منم  زورما  یفطصم  لآ  تبقنم  غاب  هبنیـسح  ياضر  زا  وت  تدارا  يور  باتم  یبلط  یم 

ورد درک  دای  هک  ربمغیپ  دـناوخ  هک  یئاعد  هب  انمیهم ، !؟ نیـسح يانث  اـجک  اـجک و  وت  شیاتـس  تست  قیـال  هن  نخـس  نیا  ماـسح  نبا 
نیسح ياول  شک  نماد  هیاس ي ، ریز  هب  هد ، یهانپ  ارم  تمایق  باتفآ  زکنیسح  يافص  توفص و 
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يزاریش یناغفاباب  - 9

هراشا

هاگراب راوج  رد  ار  دوخ  رمع  رخاوا  تسیز و  زیربت  رد  زین  یتدـم  زاریـش  رب  هوالع  يو  .تسا  يرجه  مهد  نرق  نارعاش  زا  یناـغفاباب 
لزغ رد  يا  هویـش  یلایخ ، كزان  هداس و  نابز  صاخ و  قوذ  اب  یناغفاباب.دنارذگ  تلزع  هب  ناسارخ  رد  ع )  ) اضر ترـضح  یتوکلم 
هدش پاچ  شناوید.داتفا  قافتا  .ه  لاس 925  هب  رعاش  تافو.درک  ادـیپ  يدایز  ناوریپ  يرجه  مهدزاود  مهدزای و  نرق  رد  هک  تفاـی 

.تسا

نیسح ماما  بئاصم  تبقنم و  رد 

حابص تسا  تمایق  زور  ص 57. نارهت ، لابقا  تاراشتنا  زا  يراسناوخ  یلیهس  دمحا  مامتها  یعسب و  يزاریـش  یناغفاباب  راعـشا  ناوید 
ادـخ اب  ياوت  رون  يروط ز  هدـش  البرک  گیر  ره  فجن  يداو  رجـش  ییانـشور  ياوت  روهظ  تمایق  زور  حابـص  اـت  يا  وت  روشع (1) 

روصق زا  دوبن  دوب و  تشونرس  زا  یجراخ  دق  فلا  تکزان  قرف  ربوت  روضح  رد  وت  هدید ي  غارچ  هتشگ  روضح  رس  زا  راک  هتشاذگ 
نیا ياوه  زا  هآ  يدز  ناـیم  رب  دـبا  کـلم  مزع  هب  نمادوت  روبز  نحل  قطنم و  يادا  زا  فیح  لوسر  هناـخبدا ي  حیـصف  یطوط  ياوـت 

وت رود  هار  رفس و 
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لالز زا  ضیف  دیـسر  یک  دنتـشرس  رمخ  هب  لـگ  هک  ار  نآوت  رونت  باـبک  رهب  دـننک ، یتسم  یمنهج  بارـش  هدروخ  عمج  هک  اـشاح 
نآ دش  لقن  وچ  رز  جات  زاوت  رومس (1)  جات  رس  رب  كاخ  خرچ ، زا  تخت  جات و  هاش  نآ  رس  یتفای  تشط  ردوت  روهط  ماج  هعرج ي 

هناورپالبرک نوفدم  هزات ي  ناشن  دراد  البرک  نوماه  دیمد ز  رب  هک  لگ  رهرهگ  هناد ي  نآ  زا  عصرم  رز  تشط  دش  رز  تشط  هب  رس 
هب دور  ود  ناور  مدرک  فجن  هنادـکی ي  رهوگ  يوجتـسج  ردـالبرک  نوگلگ  هدـش  نیبب  ـالط  رهم  تسا  رـشحم  نادیهـش  تاـجن  ي 

متام تیب  لها  ناوخ  لبق  زا  هلیبق  ره  ردـالبرک  نوزحم  مدرم  ياـه  هدـید  زا  ناور  نزحلا  تیب  هب  روشع  ره  تسا  لـینالبرک  نوحیج 
هب نامز  رخآ  هنتف ي  غاد  دندربالبرک  نودرگ  رتخا  عولط  تقو  دیسر  نایناورم  رـس  رب  هک  اه  هنتف  سبالبرک  نونجم  هدش  یی  هدیـسر 

ناور هباـنوخالبرک ي  نوـخ  قرع  رد  دـندز  قحاـن  نیـسح  نهاریپ  نماد  ریپ  ناـگرگالبرک  نوـتفم  هدروـخ ي  مخز  ناـغرم  كاـخ 
نافوط هرباکم (2)  نیزک  دیاش  یسک  دنک  ناهنپ  هک  تسا  یکدنا  هن  نوخ  نیاالبرک  نوریب  هدز  رـس  راید  ره  رد  لوسر  هراپرگج ي 
تایح بآ  نایم  زا  هنـشت  بل  ناهد و  اب  هتفر  ياوت  ياضق  ردنا  دسر  یم  هک  ادخ  ریغ  وت  يارجام  ادخ  ياضق  رد  هتفر  يایـسک  دـنک 

راک لوسر  ادخ و  ياضر  رد  وچ  يدرکوت  يانشآ  دشن  هک  يرتخا  هتـشگ  رب  دبا  ات  تسا  لوسر  ادخ و  زا  هناگیبوت  يازفناج  مدق  رد 
هبعک تخر ، هتسب  ربوت  يابع  رشحم ، هب  دندروآ  هک  ادرف  دوش  ابق  سلطا  هماج ي  رازه  نیدنچوت  ياضر  رد  ادخ  ياضر  نیقی ، دشاب 

ياصع تنج (3) .  هضور ي  تفه  حاتفم  نیتسآ  رد  اـضیب  دـی  زا  هدرب  تسد  ياوت  يـالبرک  مرح  تراـیز  رهب  هار  هب  مدـق  هدـنام  و 
ترایز مزع  دش  نیش  روش و  نیا  رس  رد  هدید  هک  ار  اموت  يایتوت  زا  ربخ  اجک  ار  هدید  یب  ینـشور  غاز  ام  همرـس ي  رون  یـشخبوت ز 

مغ یجراخ ز  ناج  رددوب  جارخ  شناهج  نتـشارف  رب  هچ  دوخ  نیا  دوب  جات  کلم و  نتـشاد  لـیم  هچ  نیا  هآدـش  نیع  ضرف  تمرح 
دوب جالع  شماما  كاپ  نوخ  هک  يرهز  درک  راک  جنگ 

47 ص :

.تسا ریثا  نیشتآ و  کلف  زا  هیانک  ظ : رومس : جات  . 39 - 1
.یسایق حیحصت  لامتحا و  اب  تسا  تشهب  تشه  هب  هراشا  .هضراعم ظ : گنج و  هرباکم : . 40 - 2

: تنج هضور ي  تفه  . 41 - 3
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تیامح یب  مالسا  هیس  رتخا  مادک  نارتقا  برایدوب ز  جاجز  نوچ  کنت  هک  نانمؤم  ياهلد  تسکش  نالدنیگنـس  تمالم  زا  هک  ادرد 
هب يدـیزی  نوخ  تشگ  هدرورپدوب  جارـس  ار  یبن  تیب  لها  هک  يدوع  مومـس  مدـمه  فجن  مرگ  ياوه  رد  دـشدوب  جاور  یب  نید  و 

لهادوب جایتحا  كاخ  هب  هک  ار  دیزی  موق  زاونودع  رهپـس  تخاس ، تقو  نوراقدوب  جازتما  نیزا  هنیک  صقن و  مصخ و  نیا  گس  ریش 
هشیدنا تسا ز  رترب  هک  یتاذ  لوبق  دنک  لهاج  ملاع  ملع  هک  اشاحدنتفای  جارعم  تلود  هفص  باحـصا  دنتفای  جات  رز و  تخت و  قافن 

راخ يازجا  هدز  نازخ  راـخ  وچ  هک  نک  هراـظن  ادرفلوسر  لد  غارچ  لوبق و  هنییآ ي  دوش  ناـهن  ثداوح  راـبغ  رد  هک  اـشاحلوقع  ي 
رخآ همکحم ي  هاضقلا  یضاقلوزن  دنک  دجربز  قاط  زارف  یـسیع  يودهم  تایار  هچهم ي  جورع  رهب   . لوبذ (1) رد  يور  دهن  هتفخ 

ردـلوصح ناهج  رارق  رهب  دـننک  ایـشا  نید  عرـش و  نوناق  هب  لـصف  راـهچ  حول  رب   . لودـع (2) زا  رهد  نمچ  دـنک  اضقلا  راد  ناـمزلا 
هدرپارس عمـش  غورف  دریگ  دوش  یکی  نابات  هم  هدزاود  رونلوصو  یجراخ  لصی (3)  مل  رارق  دـبای  لوسر  هناورپ ي  هب  نوک  يوسراچ 

اـشنا تشگ  رود  نییآ  هب  هبطخ (4)  تفه  ناکـسلوصا  زا  جراخ  دوشن  هبترم  زا  وآک  هاش  دـنب  لـیف  همکاـحم ي  دوب  نادـنچلوسر  ي 
رد ياه  هناد  حرـش  زانک  هاوگ  ار  کلم  لیخ  شیوخ  لاـح  رب  نک  هلا  تاذ  تدـحو  ياـنث  لد  ياتـشه  راـهچ و  ماـن  هب  هبطخ  دـننک 

يانک هاوگ  ار  نیـشن  هضور  نادـق  یبوط  مارخ  ابع  لآ  مدآ و  تشهب  يوسنک  هام  رهم و  زا  قرو  دراـطع و  زا  کـلک  شرع  راوهاـش 
ملع رـس  رد  رهم  زو  عولط  نک  بیغ  قفا  زا  قداص  حبـص  يانک  هابت  یتشم  هراچ ي  تسرف و  يرون  عرو  هداجـس ي  هرانک ي  زا  رقاب 
هزبس ییوب ز  ابص  يا  میقوش  لزانم  هتشگ ي  رسنک  هآ  قوش  زا  ملع  ار  هاگراب  نیا  بور  هدید  هب  مظاک  یسوم  يارستولخنک  هاگشیپ 

زا داقتعا  كاپ  یقن  يادعس  وت  لافنک  هاگراب  یقت و  رد  زا  هزوی  رد  ابص  يا  مالـسا  یهاوخ و  تسرد  نیدرگنک  هار  رـضخ  اضر  راز 
نک هایس  رتفد  هماخ و  زوسب و  ار  دوخ  یک ؟ هب  ات  هاچ  رد  وت  باتفآ  يدهم ، يانک  هاج  گنهآ  روآرب و  ملع  نید 

48 ص :

.یگدرمژپ يرغال و  لوبذ : . 42 - 1
.لداع دارفا  لداع ، نادهاش  لداع ، عمج  لودع : . 43 - 2

.هدشان لوصو  لصی : مل  . 44 - 3
.تسا رعاش  روظنم  نامسآ  تفه  ای  میلقا  تفه  نانکاس  هک  دشاب  هطخ ) تفه  ناکس   ) دراد لامتحا  هبطخ : تفه  ناکس  . 45 - 4
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نک هار  گنهآ  هدشلد  بیلدنع  يا  تفکش  مرا  غاب  وچ  تیب  لها  رازلگ 

49 ص :
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يزاریش یلها  - 10

هراشا

یناعم راوشد و  راعشا  ندورس  رد  یلها.تسیز  یم  بسامهط  هاش  تنطلس  لیاوا  يوفـص و  لیعامـسا  هاش  نارود  رد  يزاریـش  یلها 
.تسا رادروخرب  زین  یناعم  رد  تقد  لایخ و  تقر  زا  دشاب ، یم  يرعش  عیانص  اب  هارمه  هک  نیا  نیع  رد  شنخـس  .تسا  روهـشم  دنلب 

شرگید يونثم.تسا  هدورس  هیفاق  ود  رحب و  ود  هب  یبتاک » «، » نیرحبلا عمجم   » و تاسینجت »  » باوج رد  ار  دوخ  لالح » رحس   » يونثم
رد تشذگرد و  زاریـش  رد  .ه  لاس 942  هب  يو.تسا  عمـش  باتع  زان و  اـهیربلد و  هناورپ و  قشع  زا  يریوصت  هناورپ » عمـش و   » ماـنب

.تسا هدیسر  پاچ  هب  شراعشا  ناوید.دیدرگ  نوفدم  يزاریش  ظفاح  ربق  راوج 

دیوگ نیسح  متام  رد 

تسا متام  هچ  نیا  هآ  تسا  هتفرگ  متام  همه  رد  روشع و  دمآ  ص 428. ینابر ، دماح  ششوک  هب  يزاریش  یلها  انالوم  راعشا  تایلک 
تسا هتفرگ  ملاع  هک 
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لها نوخ  زک  البرک  كاخ  رگج  هنشت  تسا  هدنام  نازتسا  هتفرگ  مرحم  هنیس ي  هب  مغ  قرب  نیاک  مغ  هچ  ار  هناگیب  دمآ و  مرحم  هام 
شنیـسح بابک  لد  زوستـسا  هتفرگ  مزمز  لد  رد  هصغ  نافوط  رود  نیـسح ، زا  تارف  بآ  تشگ  هک  مغ  نازتسا  هتفرگ  من  یبن ، تیب 

ربتسا هتفرگ  میرم  یسیع  هک  نیا  تسا  یئوب  وا  میسن  زک  نیعل  رمش  دیرب  یقلحتـسا  هتفرگ  مدامد  بارـش  دوخ  هک  یتسم  دوب  مغ  هچ 
رادبآ ناکیپ  شطع  زا  هک  یلفط  لد  رب  دندز  كوانتسا  هتفرگ  مچرپ  هزین و  ناج  هب  شتآک  نیـسح  رـس  زا  نوخ  یخرـس  تسین  هزین 

یبآ مد  هنشت ي  هک  یقلحتسا  هتفرگ  مد  شنخس  نیرد  سدقلا  حور  تساجک  يرواد  نیرد  قطن  لاجم  ار  سکتـسا  هتفرگ  مهرم  هب 
هتفرگ مرحم  هام  باتفآ  نآک  هایـس  ناهج  اـت  ناـهج  تسا  مرحم  ره  نازتسا  هتفرگ  مقراز (1)  بآ  رهز  هک  یغیت  دروـخ  نوـچ  تسا 

رگ رادم  بجع  دـمآرب  هک  اه  هنیـس  دود  نیزتسا  هتفرگ  مه  نامز  نیمز و  رد  روش  نیاک  تسازع  نیا  روش  ام  هنایم ي  رد  هن  اهنتتـسا 
دش مگ  راو  غرمیستسا  هتفرگ  منبش  هک  خرچ  راز  هزبس  رد  زور  هب  ات  ياهبش  هیرگ ي  لاح  تسادیپتسا  هتفرگ  مج  هنیآ ي  رد  یگریت 

مهرد یپ  زا  فسوی  كرت  وک  نیبب  يرخ  نیا  دیزی  دیرخ  نید  هب  ایندتـسا  هتفرگ  مغ  ناهج ، فاق  هب  ات  فاق  زک  یمرخ  هصغ  نیا  زا 
؟ میحج شتآ  زا  دهر  یک  دیزی  ناجتسا  هتفرگ  مظعا  هلبق ي  يور  هب  رد  نوچ  دوس  هچ  دروآ  دیزی  هلبق  هب  ور  هک  نازرگتـسا  هتفرگ 

خرچتـسا هتفرگ  متاح  وچ  رازه  دص  تسدوک  بآ  مد  کی  هب  ار  یـسک  تسد  خرچ  تفرگنتـسا  هتفرگ  مکحم  هتفرگ و  ادـخ  اروک 
نامک وچمه  هک  کلف  تشپ  تسوا  نادناخ  مرک  تنم  رای  زاتـسا  هتفرگ  مظعم  دـنلب و  نینچ  ار  دوخ  درب  یمن  وا  هر  كاخ  هک  کلف 

دیـص لـجا  راـک  هچ  رگ  هتـسویپتسا  هتفرگ  متـسر  وچ  رازه  دـص  هک  يریـش  تخیرب  شا  هشوگرگج  نوخ  رهپـس  لازتسا  هتفرگ  مخ 
زکتـسا هتفرگ  مهدا  یلبـش و  دارم ، عمـش  وزک  یی  هدازهـش  دـقرم  رون  هب  بر  ایتسا  هتفرگ  مک  انف ، ماد  هب  نینچ  يدیـص  تسا  ندرک 

تسا هتفرگ  ملاع  مغ  زا  هشوگ  هک  یلها »  » هد شیروای  یبن  تیب  لها  فطل 

دیوگ البرک  دیهش  هیثرم ي  رد 

رد نوخ  وا  يوم  هک  یقرف  رـس و  نوخ ، هب  دش  هتـشغآتسا  هدرک  راک  ام  لد  رد  نیـسح  درد  تسا  هدرک  راکفا  مرطاخ  روشع و  دـمآ 
تسا هدرک  رافک  رکشل  هک  نکم  رواب  دنا  هدرک  مالسا  رد  نیسح  رب  هک  یملظتسا  هدرک  راتات  هفان ي  نورد 
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، نیسح ناج  بآ  درد  هک  نک  ناور  کشا  لیس  هدید  ياتسا  هدرک  رات  بش  سابل  رد  هدیشوپ  کلف  یبش  ره  وا  متام  هب  ار  دیشروخ 
لوسر لآ  رب  ملظ  هک  ازسان  رهتـسا  هدرک  راربا (1)  رب  مارح  اقب  بآ  نیسح  هنـشت ي  بل  تسا و  مرحم  هامتـسا  هدرک  رامیب  هتـسخ و 

هجنپ ياشگبتسا  هدرک  راکمتس  خرچ  هک  نینچ  یملظ  رادم  اور  نادیهش  هب  یلع  یضترم  ایتسا  هدرک  رابج  تنعل  يازس  ار  دوخ  درک 
هدرک راسنوگن  دیزی  تیار  نیز  دیسر  نامز  رخآ  يدهم  روهظ  کنیاتسا  هدرک  رایـسب  هلمح ي  خرچ ، هابور  نیـسح  رب  هک  هللادسا  ای 

درد ارم ز  ناج  دز  نیسح  يازع  هب  لد  هک  یی  هرعن  رهتسا  هدرک  راموط  همه  کلف  هن  قاروا  نیسح  همان ي  ازع  رهب  اضق ز  کلکتـسا 
تسا هدرک  راثیا  رگج ، رد  تشاد  هک  یبآ  البرک  نادیهش  رهب  هیرگ  ز  یلها » » تسا هدرک  رادربخ 
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یقفاب یشحو  - 11

هراشا

دزی هب  دوخ  هاگداز  زا  یناوج  راگزور  هب  تفای و  تدالو  نامرک  قفاب  رد  يرجه  مهد  نرق  فورعم  رعش  یقفاب  یشحو  نیدلا  لامک 
رد زین  يدیاصق  یـشحو  .تخاس  وا  حدـم  رد  ار  دوخ  حـیادم  رتشیب  دیـسر و  دزی  مکاح  ناریم  ریم  نیدـلا  ثایغ  تمدـخ  هب  تفر و 
اب هراومه  یگدـنز  نایاپ  ات  یکدوک  زاغآ  زا  یـشحو.تسا  هداتـسرف  يوفـص  هاش  رابرد  هب  دزی  زا  هدورـس و  بسامهط  هاش  شیاـتس 

منتغم ار  دزی  رد  تعانق  جنک  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدـیدن  شیاسآ  یـشوخ و  يور  هاگچیه  هدوب و  وربور  تشیعم  یتخـس  یتسدـگنت و 
هب تروص  نیدـب  يا  هراشا  تیب ، ود  نیرد  .تسا  هداهن  یم  مهرم  شیوخ  نورد  ياهمخز  رب  كاـنزوس  رثؤم و  راعـشا  اـب  هدرمش و 

تفگ دـمآ و  دورف  نم  يارـس  هب  يدـغجدنام  یم  البرک  هب  نم  هناخمغ ي  دـنام  یم  اپ  رـس و  یب  نم  هب  نونجم  : دراد دوخ  یگدـنز 
.تسا يونثم  یعاـبر و  دـنب و  عیجرت  لزغ و  هدیـصق و  زا  تیب  رازه  هن  رب  غلاـب  یـشحو  ناویددـنام  یم  اـم  هناریو ي  هب  هناـخ  نیاـک 
یشحو تافو  .تسا  هدرک  نایب  رعش  نابز  اب  ار  اهنآ  حیادم  بقانم و  هدورـس و  نید  ناگرزب  حدم  رد  هک  دراد  زین  يدیاصق  یـشحو 

( مالـسلا هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  بئاصم  رد  هک  يدـنب ) بیکرت   ) کنیا .تسا  نوفدـم  دزی  رد  هداتفا و  قافتا  .ه  لاس 991  رد 
هدورس
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: مینک یم  لقن  ریز  رد  تسا 

نیسح ترضح  يراوگوس  رد 

رب افج  هشیت ي  متـس ، تسد  هکنیا  تسا  يزورتسا  هدز  البرک  هکرعم ي  هب  الب  سوک  تسا  هدز  الب  سوک  هثداح  هکنیا  تسا  يزور 
هکنیا تسا  يزورتسا  هدز  اـبع  لآ  رـس  رب  هایـس  رتـچ  تیب  لـها  هآ  قتت  هتـسب  هکنیا  تسا  يزورتـسا  هدز  یفطـصم  نمچ  نبلگ  ياـپ 

مرح رد  داد  يوناز  البرک  دادیب  هتشک ي  کنیا  تسا  يزورتسا  هدز  اقب  بآ  رب  هدنخ  هک  يا  همشچ  نآ  یگنشت  بات  زا  دش  کشخ 
هداشگ ارهز  هک  تسا  یمتام  زورماتـسا  هدز  ازع  نیا  یپ  هصاخ  هماج  لـین  رب  شوپدوبک  خرچ  هک  تسازع  نآ  زورماتـسا  هدز  اـیربک 
نایفوک ياتسا  تمایق  زور  هک  هچ ؛ تمادن  زور  تسا  تمادن  زور  دمآ و  مرحم  ینعیتسا  هدز  اترسحاو  ترـسح و  هدز ز  رـس  رب  يوم 

دج و نآ  قایتشا  قوش و  نآ  دش  هچ  ایح  یب  موق  يا  ع)  ) نیـسح تمدخ  يوزرآ  اه و  همان  نآ  و  ع )  ) نیـسح تعیب  نخـس  دـش  هچ 
تقشم هنوگرازه  دوخ  ابنیـسح  تقرف  ملا  شوخ  درک  شیوخ  اب  لیقع  ملـسم  امـش  موش  ياه  همان  زانیـسح  ترـضح  بلط  رد  دهج 

رب ياو  يا  ؟ نیسح تمرح  وک  ربمیپ و  تمرح  وک  دیتشاذگ  تقشم  لها  تسدب  ار  وانیسح  تبحص  زا  ندش  ادج  یکی  لوا  داد  رارق 
توسک ادـخ  شرع  ياپب  نوخ  رپ  لوتب  دروآ  دوش و  نوچ  رـشح  ناویدنیـسح  تمحر  رظن  اب  راک  وچ  دـتفا  امـش  یمورحم  هب  امش و 

تسا و نت  کی  يو  تسا  رطضم  وت  نیسح  لوسر  ترضح  ایدتف  ایبنا  ندب  رب  هزرل  میب  زو  دتف  ادخ  رهق  هدرپ ز  هک  دوش  یلاحنیـسح 
لوسر ترـضح  ایتسا  رجنخ  غیت و  درگن  یم  هک  فرط  ره  زک  شیوخ  نیـسح  رب  نیبب  لوسر  ترـضح  ایتسا  رکـشل  رپ ز  نیمز  يور 

رای و یب  وت  نیسح  نوچ  هک  رگنب  نانمشد  برـض  زا  وت  نیـسح  یـضترمایتسا ، رواکت  تشپ  هداتف ز  نوخ  كاخ و  رب  نافلاخم  نایم 
ناج نارگمتس  يافج  نسح ز  ترضح  ایتسا  روخرد  تخس  وت  تبرض  تسد و  زورما  وت  راقفلاوذ  وک  یئاجک و  وت  تاهیهتـسا  روای 

تسا ردارب  ین  ردپ و  ین  تسا و  ردام  ین  شرس  رب  تسا و  هتفخ  وت  میتی  همطاف  ياتسا  ربارب  ناج  اب  ردارب  بل  رب 

55 ص :

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هآ تشذـگ  نآ  زا  نیزا و  راک  دـنامن و  يرایدـنامن  سک  چـیه  ناـیگدرپ  ریغ  همیخ  رد  دـنامن  سفنمه  شـسک  دـنام و  داـبعلا  نیز 
دش و يوق  متس  تسدتشذگ  ناکمال  زا  هک  تشذگ  ناکم  زا  ین  تیب  لها  ناراد  هیزعت  ياترسحاوتشذگ  نامـسآ  مرح ز  تاردخم 

ناهج ناج و  رازه  دـص  زا  وت  يارب  زک  نآ  ییوت  ناج  سنا و  هاش  ایتشذـگ  ناوختـسا  زا  هک  دـنارب  نانچ  نآ  غیت  داشگ  نیک  يوزاب 
شا هدیقع  دیهش و  رح  يادف  اهناجتشذگ  ناج  ناج و ز  رس  رب  ياپ  داهنب  وت  يافو  زک  یـسک  کشر  دیهـش  نم  ياتـشذگ  ناوت  یم 
ناـنج يوـسب  هـک  سب  دزم  ياـپ  نـیا  تخاـب  حاـنجلاوذ  هر  هـب  رـس  تـفر و  هـک  ار  نآتـشذگ  ناـهج  رد  ناـج  رــس  زا  راو  هدازآـک 

رشح دننک  یم  ادهش  اب  رشح  زور  شک  رشن  رشح و  دراد ز  هغدغد  هچ  یسک  یشحو » » تشذگ
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یناشاک مشتحم  - 12

هراشا

هژیوب دـشاب ، یم  شراعـشا  نیرتهب  زا  ع )  ) تلاسر نادـناخ  یثارم  حـیادم و  .تسا  يوفـص  دـهع  لیاوا  نارعاش  زا  یناـشاک  مشتحم 
رادروخرب یصاخ  ترهش  زا  تسالبرک ، نادیهش  و  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  ءاثر  رد  تسا و  دنب  رب 12  لمتـشم  هک  يدنب  بیکرت 

.داتفا قافتا  يرجه  لاس 996  هب  مشتحم  تافو.دشاب  یم 

ابع لآ  هیثرم  رد  دنب  هدزاود 

میظع زیختـسر  هچ  نیا  زابتـسا  متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاـب  تسا  ملاـع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاـب  ( لوا دـنب  )
مهرد هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک  وزک  اجک  زا  دیمد  زاب  هریت  حبـص  نیاتـسا  مظعا  شرع  ات  هتـساخ  روص  خفن  یب  نیمز  زک  تسا 

ماع زیختسر  نیا  تسین  دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگتـسا  ملاع  تارذ  یمامت  رد  بوشآک  باتفآ  برغم  زا  دنک  یم  عولط  ایوگتـسا 
یم هحون  نایمدآ  رب  کلم  نجتسا و  مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرـس  تسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگرابردتـسا  مرحم  شمان  هک 

نیسح ادخ  لوسر  رانک  هدرورپ ي  نیقرشم  رون  نیمز  نامسآ و  دیشروختسا  مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ  دننک 
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تسیرگ یم  راز  ورب  راگزور  مشچ  رگالبرک  نادیم  هدیپط ي  نوخ  كاخ و  رد  البرک  نافوط  هدروخ ي  تسکـش  یتشک  ( مود دنب  )
مه بآ  زاالبرک  ناتـسب  هب  هتفکـش  دـش  هک  لگ  ناز  کشا  ریغب  یبـالگ  رهد  تسد  تفرگنـالبرک  ناویا  رـس  زا  تشذـگ  یم  نوخ 

نامیلـس بآ ، طحق  متاخ ز  دیکم  یم  باریـس و  همه  دد  وید و  دندوبالبرک  نامهم  تمرح  دنتـشاد  شوخ  نایفوک  دـندرک  هقیاضم 
هب ور  دندرک  مرش  درکن  ادعا  رکشل  هک  یمد  زا  هآالبرک  نابایب  ز  شطعلا »  » دایرف دیـسر  یم  قویع (1)  هب  زونه  ناگنشت  نآ  زالبرک 

نامز نآ  شاک  ( موس دنب  ) دش دـنلب  ناغفا  مرح  رد  مصخ ، فوخ  زک  دـش  دنپـس  تریغ  شتآ  رب  کلف  مد  نآالبرک  ناطلـس  همیخ ي 
هک هیـس  لیـس  هوک  هب  ات  هوک  زا  يدمآرد  نامز  نآ  شاکیدش  نوتـس  یب  نوتـس  دنلب  هگرخ  نیو  يدـش  نوگن  نودرگ  قدارس (2) 

نیا هک  نامز  نآ  شاکیدش  نود  نودرگ  نمرخ  قرب ، هلعش  کی  تیب  لها  زوسناهج  هآ  نامز ز  نآ  شاکیدش  نوگریق  نیمز ، يور 
نت زا  همه  نایناهج  ناج  كاخ  نورد  دش  وا  رکیپ  هک  نامز  نآ  شاکیدش  نوکس  یب  نیمز  يوگراو  بامیس  نامسآ  درک  تکرح 
نیا اب  رـشح  زورب  يداتفن  رگ  ماقتنا  نآیدـش  نوخ  يایرد  هقرغ  ماـمت  ملاـع  تسکـش  یبن  لآ  یتشک  هک  ناـمز  نآ  شاکیدـش  نورب 

وچ مغ  ناوخرب  ( مراهچ دنب  ) دندروآرد مطالت  هب  ار  شرع  ناکرا  دـندروآرب  ملظت  تسد  وچ  یبن  لآیدـش  نوچ  رهد  هلماعم ي  لمع 
ادخ ریش  رس  رب  هک  یتبرض  نآ  دیپط ز  نامسآ  دیـسر  وچ  ایلوا  هب  تبوندندز  ایبنا  هلـسلس ي  هب  الـص  لوا  دندز  الص (3)  ار  نایملاع 

زا دـندنک  دوبن  شمرحم  کلم  هک  یقدارـس  هگنآ  ودـندز  یبتجم  نسح  رد  دـنتخورفا و  اه  هزیر  ساـملا  رگخا  یـشتآ ز  سپدـندز 
رگج نآ  زک  یتبرـض  سپدـندز  اـبع  لآ  نشلگ  اـهلخن ز  سب  ناـیفوک  تـشد ، نآ  رد  هزیتـس  هـشیت ي  زودـندز  ـالبرک  رد  هنیدـم و 

دندز ایربک  مرح  رد  رب  دایرف  وم  هدوشگ  نابیرگ ، هدیرد  مرح  لهادندز  یضترم  فلخ  هنشت ي  قلح  رب  دیرد  یفطصم 
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دیسر نیمز  رب  وا  هنشت ي  قلح  نوخ ز  نوچ  ( مجنپ دنب  ) باتفآ مشچ  نآ ، ندید  دش ز  کیرات  باجح  رس  وناز  هب  هداهن  نیمالا  حور 
نید ناکرا  هب  هک  اهتـسکش  سب  زا  بارخ  دوش  نامیا  هناـخ ي  هک  دـش  کیدزندیـسر  نیرب  شرع  هورذ ي (1)  هب  نیمز  زا  شوـج 

هنیدم زا  درگ  دناسر  یبن  رازم  هب  نوچ  رابغ  نآ  دابدیسر  نیمز  رابغ  نامسآ ز  هب  نافوط  دندز  نیمز  رب  ناسخ  وچ  وا  دنلب  لخندیسر 
هلغلغ کلف ز  دـش  رپدیـسر  نیـشن  نودرگ  یـسیع  هب  ربخ  نیا  نوچ  دز  لین  هب  نودرگ  مخ  رد  هماج  هرابکیدیـسر  نیمتفه  کـلف  رب 
نیرفآ ناهج  لالج  نماد  اـت  راـبغ  ناـکراک  طـلغ  مهو  لاـیخ  نیا  درکدیـسر  نیمـالا  حور  ترـضح  هب  اـیبنا  زا  شورخ  تبون  نوچ 

نوچ وا  لتاق  يا  زج  مسرت  ( مشـش دـنب  ) لالم یب  تسین  یلد  چـیه  تسلد و  رد  وا  لالجلاوذ  تاذ  يرب  هچرگ  لـالم  زا  تسهدیـسر 
باتع تسددننز  مد  قلخ  هنگ  زک  رمش  دنراد  رـشح  زور  ناعیفـش  هانگ  نیزک  مسرتدننز  ملق  تمحر  هدیرج ي  رب  هرابکی  دننز  مقر 

هلعـش ي وچ  یلع  لآ  كاخ  ناکچ ز  نوخ  نفک  اب  هک  یمد  زا  هآدننز  متـس  لها  رد  تسد  تیبلها  نوچ  نیتسآ  دـیآ ز  ردـب  نوچ 
روش ناشفـص  مهب  دز  هک  یعمجدننز  مدـق  رـشحم  هصرع ي  هب  نفک  نوگلگ  تیبلها  ناناوج  هک  نامز  نآ  زا  دایرفدـننز  ملع  شتآ 

رب سپدننز  مرح  دیـص  هب  غیت  هک  ناسکان  نآ  زاب  دننک  عقوت  هچ  مرح  بحاص  زادننز  مهب  رـشحم  فص  نانز  فص  رـشح  رد  البرک 
دیـشروخ راوگرزب  نآ  رـس  هزین  هب  دش  هک  يزور  ( متفه دنب  ) لیبسلـس بآ  زا  شیوسیگ  رابغ  دیوش  لیئربج  هک  ار  يرـس  دننک  نانس 

دـش هلزلز  مامت  یتفگراز  راز  تسیرگب  دمآ و  شرابب  يربا  هوک  هوک  تساخرب  دمآ و  شبنج  هب  یجومراسهوک  دمآرب ز  هنهرب  رس 
دـش تماـیق  هک  ناـمگ  رد  داـتفا  ریپ  خرچ  هک  دـمآرد  هزرل  هب  ناـمز  نآ  شرعرارقیب  خرچ  تـکرح  زا  داـتف  یتـفگ  نـئمطم  كاـخ 

راو بابح  فلاخم  داب  نوگنرس ز  دش  دوب  بانط  شروح  يوسیگ  هک  يا  همیخ  نآراکشآ 

60 ص :

.يزیچ هطقن ي  نیرتالاب  هورذ : . 51 - 1

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4924/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیمالا ز حور  یبن  تما  زا  لمع  نآ  دزرـس  هکنآ  ابراوس  رتش  لمحم  يرامع  یب  دنتـشگ  لیئربج  تشاد  ناشلمحم  ساـپ  هک  یعمج 
نوچ هاگبرح  رب  ( متشه دنب  ) درک مایق  تمایق  تفگ  لقع  هک  یعون  درک  ماش  هب  ور  ملا  لیخ  هفوک  هگناوراسمرـش ز  تشگ  یبن  حور 
تفه کیالم  رب  هیرگ  مه  دـنکف  تهج  شـش  رد  هلغلغ  هحون  گناب  مهداتف  ناـمگ  رد  ار  همهاو  روشن  روش و  داـتف  ناوراـک  نآ  هر 
تفر دابب  تمایق  روش  هک  یتشحو  دـشداتف  نایـشآ  زا  يریاط  دوب  هک  اج  ره  دیـشک  اپ  تشد  زا  ییئوهآ  دوب  هک  اج  رهداـتف  نامـسآ 
رتخد مشچ  هاگانداتف  نانـس  غیت و  يراک  ياهمخز  رب  درک  راک  مشچ  ادهـش  نت  رب  دنچ  رهداتف  ناگتـشک  نآ  رب  تیبلها  مشچ  نوچ 

اب سپداتف  ناهج  رد  زا و  شتآ  هکنانچ  دز  رـس  وزا  نیـسح  اذه  هرعن ي  رایتخا  یبداتف  نامز  ماما  فیرـش  رکیپ  رب  نایم  نآ  رد  ارهز 
نیو تست  نیـسح  نوماه  هب  هداتف  هتـشک ي  نیا  ( مهن دنب  ) لوسرلا اهیا  ای  هک  درک  هنیدم  رد  ور  لوسرلاهعضب (1) .  نآ  هلگ  رپ  نابز 

نیاتـست نیـسح  نودرگ  هب  هدناسر  نیمز  زا  دود  یگنـشت  زوسناج  شتآ  زک  رت  لخن  نیاتـست  نیـسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص 
جوم زا  تشد  يور  هک  تداهش  طیحم  هقرغ ي  نیاتست  نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتـس  زا  مخز  تسه  هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام 

مک هاش  نیاتست  نیسح  نوحیج  هدش  نیمز  وا  نوخ  زک  تارف  بل  زا  رود  هداتف ي  بل  کشخ  نیاتست  نیـسح  نوگلگ  هدش  وا  نوخ 
هدـشان دیهـش  هاش  نیمز  رب  هدـنام  نینچ  هک  ناپط  بلاق  نیاتـست  نیـسح  نوریب  هدز  ناهج  نیز  هاگرخ ، هآ  کشا و  لیخ  اب  هک  هاپس 
هتـسکش سنوم  ياک  ( مهد دنب  ) درک بابک  ار  اوه  غرم  نیمز و  شحو  درک  باطخ  ارهز  هب  عیقب  رد  يور  نوچتـست  نیـسح  نوفدم ،

ردنیبب افج  لها  تبوقع  هطرو ي  رد  دنرشحم  ناعیفش  هک  ار  شیوخ  دالوانیبب  انشآ  یب  سک و  یب  بیرغ و  ار  ام  نیبب  ام  لاح  نالد 
نیبب المرب  ام  تبیصم  ناهج  ردناو  ناشف  نیتسآ  نوک  ود  باجح  رب  دلخ 
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نارورـس ياهرـس  رگن  نوخ  كاخ و  رده  مه  ناگتـشک  ياهنتنیبب  الب  جوم  هنتف و  لیـس  نایغط  البرک  هب  ناشورخ  رب  وچ  ارو  ین  ین 
رانک رد  شـشرورپ  دوب  هک  نت  نآنیبب  ادج  فلاخم ، شود  شا ز  هزین  کی  مادم  یبن  شود  رـس  رب  دوب  هک  رـس  نآنیبب  اه  هزینرب  همه 

شوماخ ( مهدزای دـنب  ) داد دابب  تلاسر  تیبلها  كاخ  واک  داد  دایز  نبا  لوسرلا ز  هعـضب  اینیبب  البرک  هکرعم ي  كاـخ  هب  ناـطلغ  وت 
یهام اوه و  غرم  كانزوس  فرح  نیزا  هک  مشتحم  شوماخدش  بارخ  تقاط  هناخ ي  ربص و  داینب  دـش  بآ  گنـس  لد  هک  مشتحم 

مظن نیزا  هک  مشتحم  شوماخدـش  بان  نوخ  ناعمتـسم  کشا  هدـید  رد  ناکچنوخ  رعـش  نیزا  هک  مشتحم  شوماخدـش  بابک  ایرد 
نوگلگ هبترم  رازه  اـیرد  تخیرگ  نوـخ  هکـسب  کـلف  هک  مشتحم  شوماخدـش  باـبک  نوـگرگج  کـشا  هب  نیمز  يور  زیخ  هیرگ 

ار ز لیربج  نیـسح  مغ  رکذ  هک ز  مشتحم  شوماخدش  باتهام  نایمتام  درـس  هآ  زا  باتفآ  وت  زوسب  هک  مشتحم  شوماخدـش  بابح 
هک یلفاغ  خرچ  يا  ( مهدزاود دنب  ) درکن نینچ  یئافج  هدیرفآ  چیه  رب  درکن  نینچ  یئاطخ  دوب ، هلفس  خرچ  اتدش  باجح  ربمیپ  يور 

دادما وت  مصخ و  هدرک  دادیب  لوسر  ترتع  اب  هک  تسا  سب  نیا  تنعط  ربیا  هدرک  دابآ  متس  نیا  رد  اهچ  نیک  زو  يا  هدرک  دادیب  هچ 
ار هک  رگنب  نیسح  نتـشک  زا  يا  هداد  دیزی  ماکیا  هدرک  دادش  وت  هک  لمع  نیا  دورمن  هگ  چیه  تسا  هدرکن  دایز  هداز ي  يایا  هدرک 

ناوتن نید  نانمشد  ابیا  هدرک  داشمـش  لگ  اب  هچ  ندید  غاب  رد  تسا  تواقـش  تخرد  راب  هک  یـسخ  رهب  ؟ يا هدرک  داشلد  هک  لتق  هب 
مسرتیا هدرک  دادیب  رجنخ  هب  شا  هدرزآ  نآ  رب  یبن  دوخ  بل  لعل  هدوس  هک  یقلحیا  هدرک  دالوا  ردیح و  یفطصم و  اب  وت  هچنآ  درک 

دنروآرد رشحم  هب  دود  وت  شتآ  زا  دنروآرب  رشحم  هب  هک  یمد  ار  وت 
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یلگدیب یبحاص  - 13

هراشا

لحم نیمه  رد  رمع  مامت  هک  تسا  ناشاک  یقرـش  لامـش  يرتمولیک  لگدیب 12  هیرق ي  یلاها  زا  یحابـص  هب  فورعم  نامیلـس  جاح 
یحابص تالیصحت  .تسا  هدش  گرزب  دوخ  ردام  تیبرت  تحت  یحابـص  هتـشذگرد و  يو  یکدوک  نامز  رد  شردپ  تشاد ، تماقا 

ثیداحا بدا و  مولع  برع و  نابز  هب  یناوج  مایا  نامه  رد  نیقی  روطب  اما  .تسا  هتفرگ  تروص  هک  دزن  رد  اجک و  رد  تسین  مولعم 
وا زا  يو  یناوج  نامز  رد  هدکشتآ  فلؤم  هک  يراعشا  رد  مولع  نیرد  وا  عالطا  تعسو  هتـشاد و  هطاحا  یـضایر  موجن و  رابخا و  و 

تورث و تعارز  دیاوع  زا  .تسا  هدوب  لگدیب  هیرق ي  نامه  رد  تعارز  قیرط  زا  ششاعم  رارما  .تسا  راکـشآ  یبوخب  هدرک ، طبض 
لها زین  دوخ  هک  تسا  یقارع  يارعـش  کبـس  یحابـص  رعـش  کبـس.تسا  هتفای  قیفوت  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  هب  هتفاـی و  یتعاطتـسا 

یئارـس هیثرم  رد  .دوش  یم  هدـید  یـصوصخم  یگداس  زوس و  فطل و  وا  تایلزغ  رد  صاخ و  يزرط  ياراد  يو  دـیاصق  .تساجنآ 
نیا .هتخاس  یناشاک  مشتحم  يافتقا  هب  ع ،)  ) ءادهـشلادیس ترـضح  ءاثر  رد  هک  تسا  يدـنب  هلمج 14  زا  دراد و  يوق  رایـسب  یتـسد 

 . .دراد (1) تیزم  هدش  هتخاس  مشتحم  زا  يوریپ  هب  مشتحم و  زا  دعب  هک  یئاهدنب  بیکرت  مامت  رب  دنب  بیکرت 

64 ص :

.همدقم ص 5  راوز / یشورفباتک  تاراشتنا  زا  یلگدیب ، یحابص  ناوید  یناشاک ، یئاضیب  . 53 - 1
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یحابـص یثارم  زا  یئاـه  هنومن  کـنیا.تسا  لگدـیب  یبرغ  ناتـسربق  رد  شا  هربـقم  .دـشاب  یم  يرجه  یحابـص 1207  تافو  خیرات 
.مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  ءاثر  رد  یلگدیب 

نیسحلا هللادبعابا  ترضح  یثارم  رد  دنب  بیکرت 

نوخ رد  قفـش  زا  نیرز و  رفغم  خرچ  دـنکفانوگژاو  تشط  نی  زا  هدـیرب  رـس  نوچ  روخ  نوگن  قفا  رانک  هب  هگماـش  داـتفا  ( لوا دـنب  )
يابآ هعبرا ز  تاهما  دنکنوکس  یب  خرچ  تکرح ، یب  كاخ  دیدرگ  بالقنا  دید  سب  راگزور ز  يازجانوگلین  ناتفخ  نماد  دیـشک 

دنک یم  رگم  هدــعو  هـب  اـفو  دزیاـک  یــسک  ره  دوـعوم  تماـیق  هداـمآنون ي  فاـک و  بـیکرت  هـب  داـتف  لـلخ  یتـفگ  لد  هعبس (1) 
شرع شوگ  شرهپس ز  هک  يا  هراوشوگ  اینوخ  هب  شدیالآ  هدزمغ  هک  ینخان  نوچ  لاله  قفش  زا  دومن  تسا و  مرحم  متفگ  ؟ نونک

ردـب و ریما  ناجنوگنرـس  هدرک  نابل  هنـشت  هاش  دای  رب  باتفآ  هدروآ  بل  شیپ  تسا  يرغاس  اـینورب  دـنک  نید  هش  يازع  رد  هلاـس  ره 
راوخنوخ يداو  دیص  هنشت  بل  البرک  راکیپ  فص  تیار  داتفا  ( مود دنب  ) نیسح ادج  نت  زا  رـس  نارورـس  رالاس  نینح (2) .  هش  ناور 

زو شطع  زا  شنوگلگ  بل  هچنغ ي  درمژپالبرک  رادرـس  رـس  نانـس ، زا  رهم  نوچ  تفات  هک  دـش  هریت  یلع  لآ  زور  زور ، نآـالبرک 
تماقا لحر  دنکف  متامالبرک  رامیب  تبرش  هدید  بآ  زو  ردپ  یب  نالفط  هلاون ي  رگج  تخلالبرک  راخ  سخ و  هدروخ  بآ  شنوخ 

راـک دـنک  هـچ  ناـهج  نآ  راـک  رد  رگم  اـت  هتفـشآ  يوز  ناـهج  نـیا  راـک  دـشالبرک  رـالاس  هلفاـق  لـیحر  گـناب  تساـخ  هـک  یمد 
ای شندینـش  دـناوتن  سک  هک  يا  هناسفاالبرک  راوید  رد و  رب  هتـشون  نوخ  زا  خرچ  تسد  هک  نادیهـش  تشذگرـس  هچ  میوگ  ؟ البرک

شندید دمآ ز  هچ  تیب  لها  رب  بر 

65 ص :

(. شتآ داب و  كاخ ، بآ ، رصنع ، راهچ  هعبرا ، تاهما   ) .نامسآ تفه  هرایس : تفه  يولع :) ءابآ   ) هعبس ءابآ  . 54 - 1
.تسا مالسا  خیرات  تبث  شیاهتعاجش  نینح  ردب و  گنج  ود  رد  هک  تسا  ع )  ) یلع ترضح  روظنم  نینح ، هاش  ردب و  ریما  . 55 - 2
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احطب ماش  کـلم  ریمعت  هب  تفر  داـب  هب  برثیید  ناـمز  ار  نید  نشلگ  راـهب  دـمآ  یط  هناـمز  رد  یبن  لآ  طاـسب  دـش  نوچ  ( موس دـنب  )
وا ریغ  هدنام  هن   . يدج (2) نماریپ  هب  شعن  نارتخد  نوچ  نید  هاش  درگ  مرح  ناوناب  هتشگ  رـس   . ير (1) کلم  يانمت  هب  دش  بارخ 

هدید بآ  تسـش ز  یم  تشذگ  یم  هک  ره  رب  لتقم و  يوس  هب  دمآ   . یح (3) ناهرمه  زا  ینت  وا  ریغ  هدنز  هن  موق  ناروای  زا  یـسک 
لد افق  زا  کنیا  تمدمآ  شابم  نیگمغ   . ینب (4) ای  هک  ار  رسپ  گنت  دیـشکرب  رد  اخا  ای  هک  ردارب  يور  هب  ور  داهنبیو  راذع  زا  رابغ 
دنب ) دوـشگ نامـسآ  زا  لد  نوـخ  ثیدـح و  نیا  تفگ  دوـشگ  ناـبز  هگنآ  هکرعم  يوـسب  دـمآیپ  ناـمز ز  نـیا  تمـس  ریم  راد  داـش 
یبن تما  زا  رگم  یبن  زا  دننک  دای  دنـشک و  ار  ام  ؟ یبن تما  زا  سک  دنامن  ناهج  رد  ای  یبن ؟ تلم  ناهج  هب  رگم  دـش  خوسنم  ( مراهچ

یتسد دنا  هدرک  گنر  یبن  لآ  نوخ  هب  کنیایبن  تلحر  زا  ردقنآ  تسا  هتـشذگن  نینچ ؟ دـش  شومارف  هنوگچ  یبن  قحیبن  تلم  دوبن 
دنیوگ هچ  باوج  ار  ملظ  نیایبن  تمرح  یبن  تیب  لـها  قح  رد  درکن  یـسک  تیاـعر  هک  یهگآ  وت  بر  اـییبن  تعیب  ورگ  رد  دوب  هک 

تفگ سبیبن  تریغ  قح و  مکح  مصخ ، دریگ ز  ام  داد  تافاکم ، تسد  تسین  وچ  ار  امیبن  تجح  دوب  مامت  ناـیفوک  رب  رـشح ؟ زور 
تفرگ نید  هاش  فک  نانع ز  یگنشت  نوچ  ( مجنپ دنب  ) دادن یسک  شبآ  ششوک و  درک  هنشت  بل  دادن  یسک  شباوج  ثیدح و  نیا 

غادـتفرگ نید  هاـش  زا  رـس  نید و  داد  تسد  زا  داـب ، هدـیرب  شتـسد  هک  هآ  یئاـیح ، یب  سپتفرگ  نیمز  يور  هب  رارق  نـیز  تـشپ  زا 
كاـچ ز هزمح  يولهپ  تخیر  هراـپ  هراـپ  رگج  یبتجم  تشط  ربـتفرگ  نیما  لوسر  يازع  ناـهجون  زا  درک  هزاـت  ماـیا  یلع ، تداـهش 

تفرگ ییحی  قحان  نوخ  كاخ ، زاتفرگ  نیگن  نامیلـس  تسد  نمرها ز  مه  داد  دابب  ار  مرح  كاخ  لیپ  ياـپ  مهتفرگ  نیک  بارـضم 
تفرگ نیتسآ  یبن ، مرش  رت ز  مشچ  رب  رشبلاوب  نایرگ و  همه  ایبنا  دنتشگتفرگ  نیرب  رهپس  هار  رادز  یسیع  شوج 

66 ص :

ترـضح ناـیرج  دـعب  دوـب و  هداد  ير  تموـکح  باـب  رد  دعـس  نب  رمع  هب  دـیزی  هک  یمکح  يا و  هدـعو  هب  تـسا  هراـشا  . 56 - 1
هک دناسر  دح  نادب  ار  تواقش  دعس  رمع  درک و  ترضح  نآ  زا  تعیب  نتفرگ  هب  لوکوم  ار  هدعو  نآ  .دمآ  شیپ  ع )  ) ءادهـشلادیس

دروآ تسدب  ار  يدبا  تواقش  دش و  یضار  ع )  ) تیب لها  هداوناخ و  تراسا  ترضح و  نآ  يافواب  نارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  لتق  هب 
يودـهم دومحم  رتـکد  داتـسا  ملق  هب  لاوطلا  راـبخا  همجرت ي  هب : دـینک  عوجر  رتـشیب  لیـصفت  يارب   ) .درب روـگ  هب  ار  ير  يوزرآ  و 

(. یناغماد ص 299
.دنک یم  ریس  یبطق  هراتس ي  رود  هب  هک  تسا  شعنلا  تانب  روظنم  یبطق  هراتس ي  يدج : . 57 - 2

.هلیبق موق و  یح : . 58 - 3
.نم دنزرف  يا  نم ، كرسپ  يا  ینب  ای  . 59 - 4
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دنگفا رادجات  هاش  رس  وچ  نانـس  رـس  رب  دش  ( مشـش دنب  ) باقن رد  درز  خر  تفهن  وا  مرـش  زا  باتفآ  هک  ار  يرـس  هزین  هب  سپ  دندرک 
دادیب شتآ  اه ز  همیخ  زارانک  دش  خرس  قفش  کشا  ار ز  قافآ  يور ، دوبک  دش  مغ  یلیس  ار ز  كالفاراگنرز  جات  نیمز  هب  نامـسآ 

دوپ و هتـشر  شا  همطاـف  هک  ینهاریپ  خرچ  داد  جاراـت  هب  نیـسح و  نت  نایرعرارـش  کـلف  رب  ناـیگمیخ  نورد  زا  نوـچ  تفر  مصخ 
یب دنتـشگ  تیب  لها  ناسورع  باضخ و  نوخ  هب  اهخرراگدای  دنام  ابع  لآ  زک  ناوتان  نآ  یـسک  وا  تسد  نارگ  دنب  ریغ  تفرگنرات 
سپ هفوک  هب  ور  دـندرکراذع  رب  شیمیتی  درگ  هتـسشن  کی  نیا  رگج  رب  شیریـسا  راخ  هتـسکش  کی  نآراوس  اه  هزامج  هب  باجح 

شزوس رکف  هب  نودرگ  داتف  البرک  هکرعم ي  هب  ناشهار  نوچ  ( متفه دنب  ) هایـس ناشهآ  زا  دش  دوبک  همیخ ي  نیو  هاگ  همیخ  هگنآ ز 
شیپ نارورس ز  رـس  تفر  هزین  هب  ناباتداتف  ادج  مه  زا  لصتم  كاخ  ياضعا  تخیـسگ  رگدکی  زا  مظتنم  خرچ  يازجاداتف  ازج  زور 
مشچ نارگن  فرط  رهب  هدنامداتف  اپ  یلخن ز  دمآرد و  رسب  يورـس  فرط  ره  دندید  هثداح  دابدنت  زاداتف  افق  زا  نایگدرپ  ياه  هزامج 

هلان دیشک  دوخیبداتف  یضترم  یلع  نت  هراپ ي  رب  لوتب  هلجح ي  یگدرپ  هاگن  هگانداتف  اجک  ات  دوخ  هتشک ي  يوجتسج  رد  یترسح 
ای نیبب  تفگ  هیرگ  هب  نالان  هآ  دیـشک  لد  زا  برثی و  هب  ور  درک  سپداتف  ادـص  نودرگ  دـبنگ  هب  شا  هلان  زک  ناـنچ  یخا » اذـه   » ي

هراپ نت  هک  مرح  يوهآ  نیاتست  نیـسح  اهنت  نت  نیمز  رب  هدنام  نیا  تست  نیـسح  ادعا  هزین ي  هب  رـس  هتفر  نیا  ( متـشه دنب  ) هآ دمحم 
نیسح اضعا  رب  هتـسر  ریت  رپ ز  شک  دلخ  يوس  هب  نویامه  غرم  هدیـشک  رپ  نیاتـست  نیـسح  ارحـص  نماد  هدیـشک  نوخ  رد  شا  هراپ 

مشچ هدرک  کیرات  شتبیصم  رابغ  هک  فسکنم  رهم  نیاتست  نیسح  ییحی  متام  هدرب  دایزک  راگزور  لاز  متس  زا  هدیرب  رـس  نیاتـست 
تست نیسح  احیسم ،

67 ص :

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


رجعم وا  رهب  دـلخ  رد  هک  همامع  نوگ  هلال  نیاتـست  نیـسح  ایرث  دـقع  تسـسگ  یئوگ  تیب  لها  کشا  وا ز  رب  هک  فسخنم  هام  نیا 
دنب ) لوتب دـقرم  يوـس  دـید  دوـشگ و  وـسیگ  ص )  ) لوـسر اـب  هوکـش  زا  یهت  لد  درک  وـچ  كدناتـست  نیـسح  ارهز ، هتخاـس  دوـبک 
روش ام و  هب  رذگب  يا ؟ هدنام  هچ  رشحم  هدعو ي  راظتنا  ردنیبب  التبم  الب ، رازه  دص  هب  ار  ام  نیبب  ام  لاح  ایب  تشهب  يوناب  ياک  ( مهن

کشخ تفکش  نیمالا  حور  مد  زا  هک  ینبلگ  نآنیبب  ازع  رد  نانز  دیهـش و  ناشنادرم  یمـشاه  ناناوج  راز  لاح  هب  رگنبنیبب  اپب  تمایق 
لیامح تشاد  هک  یندرگ  نآنیبب  الب  ریت  هناشن ي  نیک  تسش  زا  دوب  لوسر  ملع  نزخم  هک  يا  هنیس  نآنیبب  البرک  هیداب ي  مومـس  زا 

داد وچ  یتخلنیبب  ایح  نید ، زا  مد  دننز  اطخ  نیا  اب  رگن  افو  نامیشپ ، دنین  افج  نیا  ابنیبب  افق  زا  غیت  هدیرب ي  شلمسب  نوچ  وت  تسد  ز 
وت هتشک  ملظ  غیت  زا  غیرد  نت  هب  ناج  ارم  وت  یب  كاپ  ناج  ياک  ( مهد دنب  ) شردارب كاپ  رکیپ  هب  ور  دروآ  شردام  هب  لد  مغ  حرش 

گرگ هدرک  شوخ و  باوخ  هب  ادخ  ریشغیرد  نفک  ربمیپ  لآ  ناگتشک  رب  دوب  رگم  رس  یب  نت  نیا  تسارچ  نایرعغیرد  نم ، هدنز  و 
لآغیرد نمد (1)  عبر و  نماد  هزبس  مرخ ز  تیب  لـها  رازلگ  هثداـح  مومـس  زا  کـشخغیرد  نهریپ  نم  فسوی  نوخ  هب  نیگنر  خرچ 

لیهس زاب و  ماش  يرعش ز  تفات  بورغ و  احطب  برثی و  باتفآ  درکغیرد  نطو  رد  اورماک  دایز  لآ  ریسا  متـس  تسد  هب  بیرغ و  یبن 
لد لاح  وت  هب  یکی  دص  متفگغیرد ز  نمرها  فک  هب  انح  وا  نوخ  رد  نوخ  كاخ و  هب  نامیلـس  ملظ ، غیت  ناطلغغیرد ز  نمی (2)  زا 
رگ هحون  نانک  هلان  هفوک  رهش  رد  دندش  ردب  رد  یبن  لآ  ناسکیب  نوچ  ( مهدزای دنب  ) باوج ترـسح  نم  لد  رب  دنام  رـشح  ات  بارخ 
یپ زا  عمج  رهش  نانکاس  نایگدرپ  ياه  هلان  زادندش  رگ  هولج  مرح  لها  يور  شیپ  رد  نانس  هزین و  رب  همه  نارورـس  ياهرـسدندش 

دندش رذگهر  رهب  هراظن 

68 ص :

.هنماد لزنم و  هناخ و  يارس ، نمد : عبر و  . 60 - 1
.دنک یم  عولط  نمی  يوس  زا  هک  تسا  يا  هراتس  مان  لیهس : . 61 - 2
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رـسب يرجعم  هراپ  زا  شوپ  هدرپ  هناگیب ؛ هراظن ي  هشیدنا ي  زدندشرد  هدرپ  دوخ  ربمیپ  ترتع  رب  ادخ  زا  هدیـسرتن  هک  یتما  مرـش  یب 
یفطـصم لآ  تفلاخم و  یناب  دوخدندش  رگد  يافج  هب  ناشف  کمن  مد  ره  تیب  لها  مخز  رب  هتـشادن  افج  زا  تسددندش  رگیدـکی 

دنب ) ناـشماش هب  يراوخ  هب  درب  هفوـک  هگنآ ز  ناـشماک  خـلت  کـلف  تشاد  هفوـک  هب  يدـنچدندش  رپـس  ناـشیا  هنعط ي  ریت  شیپ  رد 
هداتفا ناکرـشم  ار ز  یلع  لآ  قرف  هدرکانماع  زیختـسر  نایع  تساخ  ماش  رهـش  زا  ماش  دورو  زا  ناشتبیـصم  دش  هزات  نوچ  ( مهدزاود

هنعط هب  نیا  تفگمالغ  ارم  ناک  يروجات  هب  عمط  نیا  درک  زینک  ارم  نیاک  یئیگدرپ  هب  ناشن  نآ  دادماخ  ياه  هشیدـنا  رد  رهـش  لها 
نیسح هنایم  نی  زا  دیسرپ  نارس  رس  ضرع  وچ  دیزیرب  دندرک  ؟ مان هچ  ار  موق  نیا  دیس  هدنخب  نآ  تفگ  رهش  هچ  نطو  ار  ارـسا  نیاک 

دزیم دیزی  يا  یمرـش  نایـسلجم  یکی ز  اتفگماج  دیـشک  یم  شبل و  رب  بوچ  هب  دز  یم  ار  رهد  رالاس  رـس  وا  شیپ  دندربمادک  یلع 
مسرت ( مهدزیس دنب  ) دیزی يا  ینارـصن  يدوهی و  وت  شگنن ز  دیزی  يا  یناملـسم  فال  نینچ و  يرفکمانا  هش  بل  نیا  رب  هسوب  هشیمه 

، هانگ نیزا  شوماخ  رشح  زور  هب  تما  تعافش  رد  هک  مسرتدوش  اهر  مدرم  فک  زا  تمحر  ناماد  دوش  ارجام  نیا  شسرپ  هک  یمد 
مرگرس نیسح  ناگنشت  بل  رورس  هک  یمد  زا  هآدوش  افج  لها  تیاکش  ضرعم  رد  یشک  افج  دناوتن  افج  نیزک  مسرتدوش  ایبنا  بل 

دیما رـشحم  رواد  ارک ز  دـشابدوش  اسنلاریخ  یهاوخداد  ماگنه  نایفوک  دادـیب  هک ز  نامز  نآ  زا  دایرفدوش  ادـج  نت  زا  رـس  اب  هوکش 
هکنیا دـشاب  یکدوش  البرک  بل  هنـشت  عیفـش ، هنرگ  ترفغم  رحب  زا  یبل  دوش  رت  هک  لکـشمدوش  ازج  زور  عفاـش  هاوخداد  نوچ  وفع 

ار كالفا  داب  بارخ  سپ  نیزا  ملاع  يانب  بر  ای  ( مهدراـهچ دـنب  ) رـشح راـگدرک  دـهد  تیب  لـها  داد  اـت  رـشح  رادوریگ  دوش  مرگ 
داب باتش  ار  نیمز  گنرد و 
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هتـسش كاخ  ناماد  هانگ  نیا  ثول  زا  همه  ناهج  دـش  هدولآداب  باجح  هن  نیا  عفترم  مشچ  شیپ  زا  دوش  یبن  لآ  یهاوخداد  زور  ات 
هشوگرگج ي دیهـش  دش  هنـشت  بلداب  باوخب  بکاوک  مشچ  خرچ  دـهم  رد  نامز  کی  دنتـشگن  تیب  لها  ماک  ربداب  بآ  نافوط  ز 

شلد وکنآداب  باتفآ  ناهن  فوسک  هدرپ ي  رد  نید  باتفآ  رس  تفات  هزین  كون  زاداب  بارس  ملاعب ، تسیا  همـشچ  هک  اج  ره  لوسر 
ملع هیاس ي  هب  شیاج  داهن  اپ  وچ  یحابص »  » باسح فقوم  ردداب  بابک  ترـسح  شتآ  رب  شلد  غرم  تخوسن  یبن  لآ  ترـسح  هب 

یتعافش دیما  تیب ، لها  دراد ز  یتعاط  يورین  هب  تسین  راودیماکداب  بارتوب 

ءادهشلادیس ترضح  هیثرم ي  رد 

زا تخت  هدش  یلاختسا  نیعل  رفاک  هجنپ ي  رس  نید  رورس  نوخ  گنرلگتسا ز  نیمز  نوچ  رهپس  هلان ، رد  تسا  نید  هاش  يازع  زورما 
هاگن هک  دیوگ  دنیب  هک  رهب  ادهش  هاشتسا  نیمسای  گرب  لگ و  خاش  ینازخ  رصرص  درمژپتـسا ز  نیگن  نمرها  رصنخ (1)  رد  نامیلس 
تفه ربتسا  نیع  روح  مزب  رگ  متام  ارهز  هچناپط  نانز  هرهچ  ربتسا  نیتسآ  هدید  ود  شیپ  رد  ار  یفطصم  کشرس  زورماتـسا  نیـسپاو 

ماش هفوک و  هاپس  بولغمتسا  نیچ  ریسا  مور  هدرب ي  نوچ  ماش  هفوک و  هب  یبن  دالواتسا  نیمراچ  خرچب  هک  یسیع  ناغفا  هدنکف  کلف 
نیبگنا (2) رجه  ات  اتفگ  دنچ ؟ ات  هیرگ  عمش  هب  دنتفگتسا  نینچ  یتبیـصم  هک  ار  نآ  یلـست  دوش  اجک  هیرگ  زاتـسا  نیما  ربمیپ  دنزرف 

داش وت  خرب  مدوبتسا  نیز  ریز  رهپس  گنخ  ات  دنیشن  اجک  اپ  درگ ز  نیاتسا  نینهآ  شلفق  هناخ و  رد  تسین  کلف  زا  شیاشگ  دیماتسا 
نشلگ دنام  اجب  ارچ  ناهج  داینبتسا  نیمث  رد  زا  رپ  هک  یجرد  تست  هنیس ي  هایس  كاخ  ياتسا  نیمک  رد  هراتس  وچ  یمـشچ  لفاغ  و 

تسا نیشتآ  ربا  کشخ 
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البرک يادهش  هیثرم  رد 

دوب لاس  ره  لوا  نوچ  دـیئوجم  لاس  همه ي  رد  یـشوخ  مایامرحم  هآ  کلف  هب  لد  زا  دز  هلعـش  ای  مرحم  هاـم  قفا  بیج  زا  خر  دومنب 
دز رب  دمآ  بجع  یئازع  شقن  نورب  هدرپ  زامرحم  هاتوک  دق  رب  ردـق  هدـیربب  شک  یبلـس (1)  نیا  زارد  تسا  رهد  تماق  ربمرحم  هام 

هک ز دـمارخ  ریدرا  بجع  دوبنمرحم  هارمه  هب  قاـفآ  مغ  دـمآ  راـبرگد  تسج  قفا  هب  مرحم  هاـم  هرمرحم  هاـگرخ  نماد  کـلف  نوچ 
مرحم هاکناج  مغ  دهاکب  هک  یناج  تسین  ناهج  هب  یحابص »  » ارناهج و تساک  ناجمرحم  هارکا  هب  تسا  هدیمدن  یهام  نودرگ 
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ینآاق - 14

هراشا

( .ه  1222  - 1270  ) يرجه مهدزیس  نرق  رد  ناریا  جنس  نخـس  نارعاش  زا  نشلگ  یلعدمحم  ازریم  رـسپ  يزاریـش  ینآاق  بیبح  ازریم 
تاملک و داریا  رب  طلست  گنهآ و  شوخ  ظافلا  ندروآ  دنیاشوخ و  فاصوا  نمضتم  ینالوط  دیاصق  نتخاس  هب  وا  صاصتخا  .تسا 
زاریش و رد  یبدا  لیـصحت  هب  يو  یناوج  .دبرچ  یم  تدش  هب  ینعم  رب  ظفل  شراتفگ  رد  ببـس  نیمهب  تسا و  رایـسب  فدارتم  تاغل 

تمـسق دوب و  يراجاق  ناـگدازهاش  ناـهاش و  ناحادـم  زا  ینآاـق  .تشذـگ  ناـماس  نآ  رد  تالیـصحت  همادا ي  ناـسارخ و  هب  رفس 
راب دنچ  هک  دوخ  راعشا  ناوید  رب  هوالع  يو  .دینارذگ  راجاق  هاش  نیدلارصان  هاشدمحم و  حدم  هب  نارهت  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یگرزب 

هللادبعابا ءاثر  رد  شرعـش  زا  يا  هنومن  کنیا  .تسا  هتـشون  يدعـس  ناتـسلگ  بولـسا  هب  هک  دراد  ناشیرپ )  ) مانب یباتک  هدـش ، پاچ 
.دوش یم  لقن  شناوید  زا  نادیهش  يزابناج  البرک و  هعقاو ي  رد  ع )  ) نیسحلا

نیسحلا هللادبع  یبا  نینوکلا  رخف  نیلقثلادیس و  تبیصم  رد 

ع)  ) یلع زا  هک ؟ داژن  ز  نیسح ، دب ؟ هک  شمانایلوا  ناطلس  مغ  مغ ؟ مادک  مغ ، زا  ارچ ؟ بش ، زور و  ناسچ ؟ هدیدز ، نوخ  هچدراب ؟
الم رب  هن  ناهنپ ؟ .مرحم  رشاع  یک ؟ هیرام  تشد  اجکب ؟ دش  دیهش ؟ دش  نوچیفطصم  هک ؟ شدج  همطاف ، دوب ؟ هک  شمام 
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؟ دادن شبآ  سک  .هن  دش ؟ هتـشک  باریـسافق  زا  ین  ین  شرـس ؟ هدیرب  ولگ  زا  دش  رهظ  تقو  ماگنه ؟ هچ  .زور  هن ، دش ؟ هتـشک  بش 
؟ دب هک  شرای  .تیاده  دب ؟ هچ  شراک  هن  تشاد ؟ مرج  .یلب  دیهش ؟ دش  مولظمانف  همشچ ي  رـس  ز  همـشچ ؟ هچ  زا  .رمـش  هک ؟ داد ،

همان داتـسرف  .هن  لمع ؟ نیا  درک  دوخانز  هفطن ي  زا  سک ؟ هچ  زا  .دنه  دالوا  ز  تسیک ؟ دـیزی  نیا  .دـیزی  درک ؟ هک  ار  ملظ  نیاادـخ 
نیسح تشک  راکبان  نیاال  درکن ؟ فلخت  دیزی  هتفگ ي  زا  معن  دب ؟ هناجرم  هداز ي  دایز  نبااغد  هناجرم ي  هداز ي  دزن  هک ؟ دزن  يا 

رجنخایح یب  رمش  هن ، همطاف ؟ زیزع  قلح  دیرب  وا  .دعس  رمع  دب ؟ هک  هپـس  ریمالبرک  يوس  هپـس  درک  هناور  وا  هن ! شیوخ ؟ تسدب  ار 
؟ دوب هچ  شتعافش  رس  عیفش  ار  قلخ  دوش  هکنآ  رهب  هچ ؟ رهباضق  وزا  تفرذپن  دیرب ؟ سپ  هچ ؟ زا  درک  مرـش  درکن  ار  وا  رجنح  دیرب 
هک نآ  تشاد  ارچ  تشادن ؟ رسپ  رگیدابرقا  هک ؟ رگید ؟ ردارب  هن  هک ؟ رگید  نت  ود  یلب  شنارسپ ؟ زا  مهدش  هتشک  سکاکب  هحون و 
اب هن  اهنتانع ؟ تلذ و  اب  هن  ماشتحا ؟ زع و  اب  تفر  ماش  هب  ین ، ردپ ؟ يالبرک  هب  وا  دـنامالتبم  جـنر  مغ و  هب  وا  دـب  نوچ  داجـس ، دوب ؟

، یلب تشاد ؟ همامع  رـس  رب  راذـگهر  درگ  یلب  تشاد ؟ سابل  نت  رباونیب  موثلک  همطاف ، هنیکـس ، بنیز ، دوب ؟ هچ  ناشمان  .مرح  ناـنز 
لافطا یلب ، شهرمه ؟ دوب  سکاذغ  لد  نوخ  دب ؟ هچ  شاذغ  اود  زا  دـعب  مشچ  کشا  تشاد ؟ اود  هچ  یلب ، دـب ؟ رامیبایقـشا  بوچ 

هب مغ  لاخلخ  ندرگب و  متـس  قوط  زیچ  ود  دـب ؟ هدـنام  اجب  هچ  نانز  تنیز  زاادـج  وزا  تشگ  یمن  هک  بت  دوب ؟ هک  رگید  ردـپ  یب 
دهاوخ یلب  اهرعش ؟ نیا  لئاق  تسا  ینآاقافج  نیا  زا  دایرف  هن ، تسرپ ؟ تب  .هن  ودنه ؟ هن  سوجم ؟ دوهی و  هن ، دنک ؟ متـس  نیا  ربگاپ 

ازج فص  یک ؟ .قح  ز  هک ؟ زا  .تمحر  هچ ؟
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يزاریش لاصو  - 15

هراشا

رد لاصو  .تسا  هیراجاق  هرود ي  روهشم  نایارسلزغ  زا  لاصو  هب  صلختم  کچوک » ازریم   » هب فورعم  يزاریـش  عیفـش  دمحم  ازریم 
ناـیاپب دوب ، هدرک  زاـغآ  .ه ) لاسب 991  یفوتم   ) یقفاـب یـشحو  هک  ار  نیریـش » داـهرف و   » ناتـساد تشاد و  تراـهم  يونثم  نتخاـس 

نادنزرف لاصو  .تشاد  رایسب  مارتحا  صاخ ، ماع و  نیب  رد  دوب و  دوخ  رصع  ناسیونشوخ  زا  لامک ، لضف و  رب  هوالع  لاصو.دیناسر 
لها همه  هک  ینادزی  يرواد و  گنهرف و  مساقلاوبا  ازریم  و  میکح »  » هب صلختم  بیبط  دومحم  ازریم  و  راقو »  » نوچ یفلخ  نانیشناج 

زغن و تایلزغ  دیاصق و  رب  لمتـشم  لاصو  ناوید  .دنتخاس  هزاوآ  رپ  ار  لاصو  نادناخ  يو و  مان  هک  درک  تیبرت  دنا ، هدوب  رنه  ملع و 
صاخ و تدارا  رطاخ  هب  ار  يزاریـش ) لاـصو   ) موحرم .داـتفا  قاـفتا  زاریـش  رد  .ه  لاسب 1262  يزاریـش  لاصو  تاـفو  .تسا  فیطل 

تسا يا  هناداتسا  ياهدنب  بیکرت  كانزوس و  راعـشا  مالـسلا ) مهیلع   ) یلع دالوا  نادناخ و  و  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  هب  نیتسار  داقتعا 
.مینک یم  لقن  ریز  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تراهط  تمصع و  تیب  لها  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  بئاصم  رد 
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یلع نب  نیسح  اسک  باحصا  سماخ  ترضح  بئاصم  رد 

بیج نیو  تسیک ؟ يازع  رد  کلف  هایـس  هماج ي  نیا  (. دنب زا 14  یتمسق  . ) هام 1319 نمهب  لاصو  یناحور  فیلأت  .لاـصو  نشلگ 
نیا ؟ تسیک يارجام  رد  هک و  تبیصم  رد  ات  تسا  يراج  قلخ  هژم ي  زا  هک  نوخ  يوج  نیا  ؟ تسیک يارب  زا  حبص  هتشگ ي  كاچ 

لد تخل  نیا  تسا  هتفرگ  اهلد  نماد  هن  رگا  ینوخ  ؟ تسیک يازگناج  مغ  زادگ و  لد  هودنا  خرچ ز  هب  دور  اهلد  هک ز  رو  هلعـش  هآ 
تـسا یـسک  ازع  بحاص  ؟ تسیک يازف  هودنا  هلان ي  دص ز  نیا  ات  دننک  یم  هلان  ادـص  قیرط  زا  تارذ  ؟ تسیک ياهبنوخ  ام  نماد  هب 

هب یلد  ره  نآ  تسادـخ ز  ازع  بحاص  لد و  رد  تسادـخ  يرآ  ؟ تسیک ياج  تساهلد  سنوم  هکنآ  زج  اهلد  وا  ياج  تساهلد  هک 
شرمش هک  هچ  وا  هانگ  یتفگتسوا  هاپس  تبیـصم  رادهاپـس و  تنحم  تسوا  هاگتخت  لد  روشک  هک  یهـشنهاشتسالبرک  هاش  هیزعت ي 
هاگمیخ رد  هک  تسا  یشتآ  دود  زا  شوپ  هایس  دش  ارچ  خرچ  فقس  هک  یئوگتـسوا  هانگ  تورم  محر و  دوجو و  فاصنا  دیرب  ولگ 

رهپـس باتفآ  هدنـشخر  نیرین  مرج  هد  غورف  یبن  طبـستسوا  هاچ  هب  تماما  زیزع  فسوی  ناک  ار  هبعک  رخف ، دسرن  وا  يالبرک  ربتـسوا 
ماک سب  غیرد  يا  تسا  دارم  فالخرب  وت  روددـشن  الب  گندـخ  ناشن  يا  هدازآک  دـشن  اـهر  يریت  وت  ناـمک  زا  خرچ  يانیـسح  اـفو 

تسکشن یفطصم  نادند  ؟ دشن افج  غیت  هتسخ ي  وت  زک  تسیک  نآ  یفطصم  هب  ات  وگب  هتفرگ  رـشبلاوب  زادشن  اور  تماک  دش و  اوران 
يا ؟ دشن اسنلاریخ  هلاوح ي  لد  درد  ای  نیک ؟ غیت  هب  ردیح  كرات  وت  زا  تفاکشن  ؟ دشن انع  مخز  هتسخ ي  وت  زا  هزمح  ای  وت ؟ دانع  زا 

ناسب یملظ  فالخ  همه  نیا  اـب  لواـطت و  همه  نیا  اـب  ؟ دـشن یبتجم  رگج  هراـپ ي  تشط ، رد  وت  ياـه  هلیح  زا  رگم  نوگژاو  تشط 
شنتفنش یناوتن  تمیوگزاب  شنتفگزاب و  ناوت  هک  يا  هدرکن  يراکدشن  البرک  هعقاو ي 
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یبتجم نسح  ماما  هیثرم ي  رد  ابع و  لآ  تبیصم  رد 

یتماق ز ره  تشگ  دیپس  مجنا  وچ  هیرگ  يا ز  هدید  رهدش  هام  هب  یهام  قلخ ز  شورخ  شوج و  دـش  هایـس  مدرم  هب  هنامز  ارچ  برای 
كاخ تفرگ  نافوطدش  هاوگ  نینوخ  لد  يوعد  هب  شکشا  مرگنب  هک  ره  رب  هک  تسا  یتلاح  هفرط  نیادش  هات  ود  نودرگ  وچ  هصغ 

تخت و بحاص  دـنه  لآ  ات  نانـس  رـس  رب  دـش  همطاف  لآ  ياهرـسدش  هآ  کشا و  لد  هدـید و  ناور ز  سب  زا  نوگریق  تشگ  اوه  و 
يراگتـسر عمط  ارک  نز  درم و  زادـش  هاگ  همیخ  زا  کلف  رب  هک  اه  هلعـش  نآ  دـنلب ز  دـشن  شتآ  هچ  کـلف ز  همیخ ي  زادـش  هـالک 

زا اتدـش  هانگ  نافوط  ثعاب  هچ  رگ  شیپ  نیز  تاجن  دـهد  یم  هنگ  نامکـشا ز  نافوطدـش  هابت  ملاع  ود  تاـجن  یتشک  نوچ  تسا ؟
هچ اب  راگدرک  زا  هانگ  نیا  مرش  زا  رـشبلاوب  هک  متریح  رددش  هایـس  ملاع  هدود ي  يور  هک  دز  رـس  باوصان  لعف  نیا  فلخ  ان  مادک 

تفر هاچ  هب  ارهز  فسوی  هاج ، جوا  زا  تفر  هاج  گنروا (1)  رب  هاچ  رگا ز  فسویدش  هاوخ  رذع  نابز 

نسح ماما  ترضح  تبیصم  رد 

دشن غرافرفـص  هم  دمآ  رـسب  زا  مرحم  هام  رـسب  دش  هودنا  مسوم  هک  وگم  لد  يا  ناوید ص 117. .یثارم  رد  دـنب  بیکرت  زا  یتمـسق 
دنریقح و راوخ و  دنکدنا و  سب  قلخ  مشچ  هب  هچرگ  همطاف  لآ  تسین  مکرگد  یمتام  وا ، متام  يورب  دیاک  یهدـنا  راب  زا  لد  زونه 

هچرو دـنا  هتـسکش  ولهپ  رـس و  هتفاکـش  هچرگرگن  مک  موق  نیا  بناج  هب  مک  مشچ  رب  دـنملاع  قالخ  هدـیزگرب ي  موق  نیارـصتخم 
زجب تسا  تبحم  طرـشاجک  رهب  یهام  تیالو و  ره  هب  یهاش  البرک  دادغب و  هفوک و  هنیدم ، سوطرـس و  هدیرب  دـنرگج و  هتخادـگ 
يارب یناجنتـشادن  ملاع  همه  رد  يادـخ  الا  تسود  يوسب  ندومن  يور  تسود  ریغ  زانتـشادن  مرخ  رطاـخ  ناـج و  مارآ  نتـشادن  مغ 

نتشادن مهنآ  دنک ، بلط  ناج  وچ  اما  تسا  سب  نتب  ناناج  تمدخ 
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هـساک رد  یـسک  زا  دهاوخ  رگج  تخل  خلت  ماک  رگنتـشادن  مدامد  کشرـس  زجب  قشاع  شددنـسپ  نوخ  زا  رپ  هدید  ود  رگا  قوشعم 
هدوس ي هدروخ  هک  ناسنا  زنتشادن  مه  رب  هدید ي  تسهر ، طرش  نیک  گندخ  دراب  همه  رگا  وا  هار  ردنتشادن  مس  زجب  دهـش ، ياج 

شتآ رب  هک  بل  درب  هزوک  رب  باطتـسم  طبـس  نآ  بل  هنـشت  تسج  باوخ  زاابحرم  الها و  دوخ  يور  هدرکن  مه  رد  یبتجم  ساـملا 
كاندرد هآ  دیـشک  داتفوا و  رتسب  رببات  چیپ و  هب  مدنامه  تفر  هدعج  دعج  نوچ  دیـشکرد  ساملا  هدوس ي  تشاد  هک  یبآبآ  دـناشف 

ردارب يا  تفگبات : دش ز  هرابکیب  دید و  نیسح و  دمآ  دناوخب  ار  هنشت  رگج  هاش  دینش و  بنیزباوخ  ار ز  مموثلک  بنیز و  درک  رادیب 
ملاع يانب  دزاس  نیشتآ  بآ  نآ  زا  دشونب  ات  تساوخ  یم  ؟ بابک ام  یناج و  هتخوس  وت  ششتآ  زک  دوب  بآ  هچ  نیو  شطع  هچ  نیا 
دیشک ربب  ردارب  كاپ  ناج  وچ  هگناوباحـس  نوچ  بآ ، رثا  زا  كاخ  دیکـشخ  تخیر  كاخ  هب  ردارب  ار ز  بآ  تفرگببارخ  ار  داجیا 

هلال غاـب  رگج  نوخ  ار ز  تشط  نآ  درک  هلاـن  دـناوخ و  ربب  تشط  تفر و  باـت  رددیـشک  رگج  زا  راز  هلاـن ي  ثیدـح و  نیا  تفگ 
رد تخیر  رگج  دوخ  هک  بجع  دوبندرک  هلاـس  دـنچ  لد  نوخ  یهت ز  ار  دوخ  تخیرب  وـلگ  زا  رمع  همه  رد  دروـخ  هک  ینوـخدرک 

ناوتندرک هلاوح  ردارب  هب  شتماـما  ینعی  رهد  ياـفج  قلخ و  توادـع  ندروـخ و  نوـخدرک  هلاـیپ  رد  نیمه  راـگزور  شیرمع  حدـق 
زا هنیـس و  هب  دز  موثلک  دیـشک  رگج  زا  هآ  زجعم و  دیـشک  بنیزدرک  هلاسر  نارازه  هصغ  ناوت ز  هنرو  ماـمت  شلد  درد  هصق  تشون 

تفه هـب  هنیدـم  زا  لد  هآدرک  هلـالک (1)  ناـشیرپ  دوب ، هک  يرتـخد  ره  نوخ  لیـس  درک  ناور  دوـب  هک  يرهاوـخ  رهدرک  هلاـن  درد 
تشذگ ناهج  زا  لوسر  هک  نایع  دش  زور  نآ  تشذگ  نامسآ 

تیب لها  بئاصم  رد 

هب متس  نیا  ملسم  زا  سب  دوب و  مالسا  هرمز ي  یکی ز  مریگدوبن  اسنلاریخ  هدید ي  رون  هک  مریگ  دوبن  ادخ  لوسر  طبس  نیسح  مریگ 
دوبن اور  ناودع  همه  نیا  رفاک  چیه  رب  يرفاک  دوب  انز ، لسن  معز  هب  مریگدوبن  ازس  ناملسم 
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ادخ هب  نایم  نآ  زا  نتکی  نید  ناگناگیب  تما و  ناملاظ  يا  ؟ دوبن یفطـصم  هگ  هسوب  رهم  رخآ ز  مولع  نزخم  وا  هنیـس ي  دوبن  مریگ 
نید ير (1) .  نان  رهب  زا  هک  موش  دعس  روپ  يادوبن  افق  زا  سک  رس  ندیرب  طرش  دوب  حابم  شفیرـش  قلح  نوخ  هک  مریگدوبن  انـشآ 

لوسر رگ  ادخ  هب  نید  نانمشد  ابدوبن  ایربک  مرح  وا  میرح  مریگ  لوسر  ترتع  وا  ترتع  دوبن  مریگدوبن  ایح  تمـشچب  یتخورف و  ار 
مسرتدوبن ز اـبع  لآ  همیخ ي  همیخ ، هک  مریگ  دـننز  یمن  یغرم  هنایـشآ ي  هب  شتآدوبن  اـضر  يدرک  وت  هک  متـس  نیا  هب  زگره  دوب 

نید نارورس  اب  وت  يافج  زا  میوگ  رگ  نید  نانمشد  شنزرس  نعط و 
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يزاریش راقو  ازریم  - 16

هراشا

مولع تامدقم  لیـصحت  هب  ادـتبا  رد  .دوشگ  ناهجب  مشچ  يرجه  لاس 1232  رد  يزاریـش  لاصو  کچوک  ازریم  دنزرف  دـمحا  ازریم 
فحاصم دیدرگ و  نف  نیا  بابرا  ياوشیپ  رومان و  ردپ  زا  دـعب  زین  خـسن  طخ  رد  تخادرپ و  نامز  نادنمـشناد  ردـپ و  دزن  رد  یبدا 

نطو رد  لاـس  راـهچ  هس  داد ، يور  .ه  لاس 1262  رد  هک  ردـپ  توف  زا  دـعب  راقو  دـمحا  ازریم  .تشون  یم  شوخ  طخ  اـب  ار  دـیجم 
ناتـسودنه رفـس  یهار  میکح ، هب  صلختم  بیبط  دومحم  ازریم  شرتکچوک  ردارب  اب  سپـس  دوب ؛ باحـصا  بابحا و  عجرم  فولأـم 

رد دـش و  عبط  راید  نامه  رد  هک  تخادرپ  يولوم  يونثم  شراگن  هب  تاقوا  نآ  رد  .درک  تماـقا  یئبمب  ردـنب  رد  لاـسکی  دـیدرگ و 
رابرد هب  .ه  لاس 1274  رد  تشگرب و  نطو  هب  سراف  نارمکح  توعد  بسح  رب  راب  رگید  .تفرگ  رارق  يونثم  نارادتـسود  سرتسد 

لاس رد  راقو  .دومن  تعجارم  سراف ، راـید  هب  نآ  زا  سپ  تفرگ و  رارق  قیوشت  دروم  تفاـی و  هار  نارهت  رد  راـجاق  هاـش  نیدلارـصان 
رثن و مظن و  طبر و  طخ و  رد  : » دسیون یم  ءاحصفلا » عمجم   » باتک بحاص  تیاده  ناخ  یلق  اضر  .تسبرب  ناهج  زا  هدید  .ه   1298

کنیا  (1) دوب » دنلب  يا  هیاپ  بحاص  یبرع  یسراپ و  نابز  رد 
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: راقو موحرم  یثارم  زا  یئاه  هنومن 

ءادهشلادیس ترضح  بئاصم  رد 

يرذگب هک  وس  ره  تسهدنا  عاضوا  همه  يرگنب  هک  اج  رهتسا  مرحم  هام  هک  رابکشا  هدید  زو  تسا  متام  ماگنه  هک  راز  لانب  لد  يا 
زا هک  تسارجام  هچ  دوخ  نیاتـسا  مدامد  کشرـس  رانک ، رب  هدـید  زو  تسا  یپاـیپ  شورخ  رهپـس  رب  هنیـس  زاتـسا  متاـم  بابـسا  همه 

اسرت ملسم و  ربگ و  شیک  رد  وا  لیزج  رجا  هک  تسهدنا  هچ  دوخ  نیاتسا  مغ  رد  کلم  کی  تبیصم و  رد  رهش  کی  نآ  يوگتفگ 
غیرد نکم  یپایپ  کشا  وت  ازع  نیا  ردتـسا  مرخ  دلخ  رد  هک  رادم  نامگ  لد  کی  ازع  نیز  دـلخ و  دوبن  مغ  ياج  دنیوگتـسا  ملـسم 

دوب رگا  ملاعتـسا  مدآ  دالوا  هک ز  ره  تسهدنا  رد  ریزگان  هام  نیا  رد  تسهدنا  رد  مدآتـسا  مک  دور  نوخ  رگا  کشا  ياج  هدید  زک 
ناشیرپ و راگزور  عاضواک  راگزور  هب  دب  قح  تجح  هکنآ  هتشک  دشتـسا  ملاع  داجیا  هیام ي  يازع  دوخ  نیاک  تسین  دیعب  لزلزتم 

قرغ حون  نآو  البرک  نابایب  يامنهر  رـصخ  نآنیـسح  قح  رارـسا  رهظم  لوسر و  طبـس  نیرین  شخبایـض  نیتاـشن و  رالاستـسا  مهرد 
هراپ ي لد و  تخل  ریغ  هک  یهاشالبرک  ناطلـس  برثی و  ياورنامرف  تیب  لـها  رـالاس  تما و  باـقر  کـلامالبرک  ناـفوط  هتـشگ ي 

وید هک  ادردالبرک  نامهم  رس  رب  تفر  هک  یملظ  تسا  هدرکن  قحان  نمشد  هب  سک  هک  اقحالبرک  ناوخ  رس  هب  وا  بیصن  دمان  رگج 
هتفکـش ز دـش  هک  لگ  سب  غیت  ریت و  شراز ز  رکیپ  ياهمخز  زاالبرک  نامیلـس  مشچ  كاخ ، هب  ناـیرع  راـگنرز  ناوخ  رـس  هب  دـش 

ناوراک هنشت  بل  نامـسآ  جوا  ات  هدز  رـس  تارف  جومالبرک  ناماد  هب  راز  راوخ و  هداتفا  همطاف  ناماد  رورپزان  مسج  نآالبرک  ناتـسب 
اپ زک  تفای  درب  تسد  یبن  غابب  نازخ  مد  نآالبرک  ناویا  رب  كانمرش  دیشروخ  زونه  دوش  علاط  دش و  نیمز  رد  ملظ  نیاالبرک  نابایب 

دادیب هک  تساهلاس  خرچ  يادـش  دـنلب  اهلد  رمجم  ناغف ز  دود  دـش  دنپـس  نوچ  وا  نت  ناپط  نوچ  كاخ  ربالبرک  نامارخ  ورـس  داتف 
يا هدرک  داینب  هن  هقیرط  نیا  زورما  يا  هدرک 
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یلد ز مه  رابکی  مغ  دنب  هب  یتسبب  هک  لد  رازه  زا  کیلیا  هدرک  داش  شـسفنکی  هک  يرطاخ  ای  يا  هتـسخن  هدناز  هک  یلد  ما  هدینـشن 
لوسر ترتع  اب  هیرام  تشد  هب  اـمایا  هدرک  داـی  اـفو  رهم و  شمه ز  يراـب  داـیز  يا  هدرب  رگا  یلاـب  هتـسکش  یلاـسیا  هدرک  دازآ  مغ 

ماـک باریـسیا  هدرک  داـبآ  يا ، هناـخ  هدوب  رفک  زک  اـجک  ره  ناـمیا و  هناـخ ي  هدومن  ناریویا  هدرک  داد  ناوـتن  نآ  حرـش  هک  یملظ 
مـساق قلح  نوخ  زا  وا  سورع  وـن  خرب  يا  هدرک  هزاغ (1)  رویا  هدرک  دالوف  همـشچ ي  ز  يا ، هدرک  رگ  البرک  هب  ار  نیـسح  کـشخ 
يرواد سب  دنروآرد  رـشحم  هب  وچ  خر  لوسر  لآیا  هدرک  دادیب  هزین ي  كون  اما ز  شرورپزان  رـس  كاخ  یتشادربیا ز  هدرک  داماد 

دنروآرب رواد  هب  وت  زا  هک 

هیثرم رد  دنب  بیکرت  زا  یتمسق 

هلزلزمتام تبون  دیـسر و  هدنا  هرود ي  مرحم  هام  لاله  دـمآرب  زاب  ص 195. لاصو ، یناحور  فیلأت  لاصو ) نشلگ   ) باـتک زا  لـقن 
هتشرمدامد ي کشرس  نیمز  رب  کلم  دش ز  یپایپ  شورخ  کلف  رب  نیمز  دشمدآ ز  هلالـس ي  رد  داتفا  هلولو  نودرگ  مئاوق  رد  داتفا 
هب دـش  بش  وچ  زور  نارمع  یـسوم  مشچ  هب  دـش  نوخ  وچ  لـینملاع  زکرم  ادـج ز  نودرگ  روحم  دـمآ  هک  تخیـسگ  مه  یتسه ز 
رد ربمیپ  رهب  تشهب و  رد  دوبن  مغمظعم  شرع  تسا  هدش  لزلزتم  رگ  تسین  بجع  كانلوه و  دنا (2)  هتشرف  راچمیرم  یسیع  مشچ 

ملسم هصق  انامه  تسا  هدنا  رد  ربمیپ  طبسمرحم  هام  دش ز  هناخازع  رهد  تعیبط  راک  هب  دش  هشیدنا  رد  لقعمرکم  ءایبنا  دنادرد  مغ و 
هک ات  يزاجح  ناوراک  هفوک  هر  هب  دـشدنا  قارف  دعتـسم  نیا و  تسا  دـب  لاف  دـنا  قارع  هب  ور  زاجح  نارفـس  ونملـسم  تسا و  ققحم 

ار ناهج  راک  هدید  هچیزاب  هرسکییزاجح  یبرثی و  ناراوس  هکی  مشچ  ناهج  مه ز  هتسب  تخر  نطو  مهیزاجم ز  موسر  دوش  تقیقح 
يزاب هرسکی  هدومن  ناج  اب  لد و  اب 
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گرم و ناشهر  رد  قوشعم  هولج ي  وحم  غیت و  ناشرس  ربیزاغ  دهاجم و  رـسب  رـس  نید  هر  رد  رکاچ  مزالم و  کیب  کی  قح  هرمه 
هب هدرک  ناشیا  قح  رد  قافن  زا  قارع  لهایزات  ورـسخ  طبـس  هلمج  ورـشیپ  تسد  فک  هب  ناـشناج  غیت و  مد  هب  رـسیزاس  هکرعم  مرگ 

تازجعم درک  نامگ  هک  ای  !؟ يزارد تسد  دـننک  ناریـش  رـس  رب  تراسج  هب  ناـهب  ور  تشاد  ناـمگ  هک  اـتیزاون  بیرغ  یـسب  تبرغ 
هکم وچ ز  برع  هاشتسا  لیلذ  تشگ  يادخ  زیزع  هک  ره  تسا  لیلد  درم  زع  هب  ایند  تلذ  ؟ يزاب هدبعـش  هب  دنک  در  یئرماس  ار  لسر 

دید هرب  هکرهتسبورف  رای  لاصو  زا  دیما  مشچ  تشاد  يرفس  ون  رای  هدرک  رفـس  هک  رهتـسبورف  راگزور  فاصنا  هدید ي  تسبورف  راب 
نیک هب  تسدتسبورف  رازراک  رهب  زا  هحلسا  دروآ  ردب  نت  ار ز  مارحا  هماجتـسبورف ي  راک  هب  رت  تخـس  رمک  هاش  شلتق  هدعو ي  داد 
يوس تخاتتسبورف  راید  رهز  نتـشذگ  هار  ار  نیبم  قح  هک  رگن  لطاب  توقتـسبورف  راگدرک  ریغ  زا  رظن  نوچ  دندوشگب  وا  رب  یملاع 

بآ هار  هنـشت ، نآ  رب  هـکلب  دنتــسبب  باـنج  نآ  رب  اـهنت  هر  ینتــسبورف  راذـگ  هر  هـش  نآ  رب  مـصخ  ياـج  نآ  رد  تخاـس  ـالبرک و 
رودـب هلمج  دادـیب  تفرن ز  فس  ردـص  هچنآیماع ز  فراع و  یملاع ز  لد  تخوس  یماش  یفوک و  دـش ز  هک  یئاـفج  ملظدنتـسبب و 
راتفرگ تشگ  دهاز  یفوص و  راگزومآ  دب  هکنآیمارگ  ياه  حور  هتسخ  دشب  هکسب  تمارک  ياهباب  هتسب  دشب  هکسبیمامت  تفای  دیزی 

نآ زور  کی  هب  هتـشک  ماش  رارـشا  تشگیمارح ز  عمج  لالح  دمآ  يو  نوخ  ادیپ  هدـش  وزا  مارح  لالح و  هکنآیماش  یفوک و  لهج 
نزخم دمآ  هک  درک  ياج  هنیس  نآ  رب  رمشیمالغ  درک  لیئربج  شردپ  زک  دنداهنب  يرتخد  هب  يزینک  مانیماهت  یحطبا و  فارـشا  همه 

هنیس ي ناروح  هرط  زارط  وا  هر  كاخیماقم  دنلب  نانچ  یتسپ  همه  اب  تفای  نیعل  مصخ  هک  رگن  نودرگ  یتسپیمامتب  قح  یحو  رارـسا 
ناروتس مس  ریز  كاخ  وا 
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تسـسگ و تدارا  دهع  تخـس  لد  دوب و  تسـس  نامیپ  هب  هک  رههرامـش  دـح  نورب ز  یهاپـس  دـید  هراب  وچ  دـنارب  الب  تشدـب  هاش 
افو دـید  وچ  ار  باحـصا  هقرفهراتـس ي  هاـم  درگ  وچ  شدرگ  هدز  فص  ناراـی  هباحـص و  زا  شیوخ و  زا  دـب  هکنآوهراـنک  تسج 
رـس هب  دادـهراظن  مصخ  جوـف  هب  تریح  هب  درک  ندرگ  هب  رهم  وـچ  دـش  هقاـن  ریز  سپهراـشب  روـح  لـصو  هـب  دـلخ و  هـب  داد  شیک 
درک شیوخ  ردـق  فرـش و  رب  بقانم  دـناوخ  شیوخ  دـج  ردـپ و  زاهراب  هس  درک و  هرابود  ار  قح  توعد  دـنپ  یـسب  موق  ناـگدرک 

لد رد  فاکش  لد  نخس  نآ  درک  رثا  هچ  رگا  رگراک  دشن  ظعوهراوس  زو  هدایپ  زا  دندش  دنت  دوب  ناششتآ  رب  ینماد  رگم  دنپهراشا 
هظعوم دروآرب  رازراـک  يوس  هش  وچ  يور   . هللا (1) متخ  قح  رهق  هتـشگ  وا  رب  متخ  هار ؟ دـنک  وید  شوگ  هب  قح  نخـس  یکهراـخ 

ادعا فص  رب  دومن  وس  ره  هلمحدروآرب ز  رامد  نالد  نیگنس  لد  زا  تفوکورف  ماسح  ناروآدنگ (2)  رس  ربدروآرب  راقفلاوذ  داهنب و 
رپ راچ  زیت  یباقع ز  وچمهدروآرب  راگزور  ءانبا  زا  رفیک  نوخ  شلد  راگزور  تسد  زا  دب  هکـسبدروآرب  راوس  زا  بسا و  زا  لد  دود 

باکر زا  دیـشک  وچ  اپدروآرب  رادبآ  ریت  نآ  بقع  رو  يریت  كوان  تسـشن  شکاپ  لد  ربدروآرب  رای  شرع  رهب  زا  رپ  لاب و  قوش  زا 
ساپ هب  هاگدروآرب  رادـغاد  حورجم  لد  زا  كانررـش  ناغف  شطع  باـت  هاـگدروآرب ز  راوشوگ  شوگ  زا  قح  شرع  هدـنا  زا  یتفگ 
شرع هب  نیمز  زا  يادـخ  درب  شنیز  هشوگ ي  نیمز ز  رب  دـش  وچ  ياجدروآرب  رانک  ره  يوس و  ره  هدـید ز  ناماس  رـس و  یب  لاـیع 
مالسا رد  تفر  وت  اب  هک  یئافج  روجتشک و  ارت  هنـشت  هک  یـسک  ناج  دهد  هنـشت  تشپ  يوق  وت  زا  دش  نید  هک  يا  نید  هش  ياشنیرب 

دوب هنیس  هب  رسکی  وت  مخزتشم  دنز  شفرد  رب  هک  مدینشن  سک  غیت  دز  وت  يورب  واک  دعس  رسپ  زجتـشدرز  لم  هب  دنک  سک  را  مرفاک 
مه تـفرب و  يرتـشگنا  مـه  وـت  زا  نامیلـس  تـسد  يرتـشگنا ز  رگا  دشتـشپ  سک  هـب  رازراـک  هـب  يدرکن  هـکنآ  تـسین ز  بـجع  و 

تشغایب لاب  رپ و  وت  نوخ  هب  هک  نوچ  لیئربج  ترضح  شرع  سوواط  هدمآتشگنا 
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ره تسا  قح  نمـشد  رای  ارت  تسین  هک  ره  تسا  رفک  رـسمهتشمارف  رـشح  زور  هب  ات  دوشن  یم  تثیدح  دایز و  دور  سک  ره  هصق ي 
تسا هدید  هک  مخز  رازه  نیدنچ  نت و  کیتمالس  دورد و  یسب  نادزی  داب ز  تمان  همه  ایبنا  رترب ز  هش  يا   . تشد (1) ارت  تسوا  هک 

افج زا  دیسر  هچنآتسا  هدیربب  افق  زا  هک  سک  رس  کیل  دربب  مصخ  رس ز  هک  متفرگ  مصختسا  هدینش  هک  مغ  رازه  نیدنچ  لد و  کی 
هدیشکن افج  نینچ  يریسا  چیه  يریسا  هب  شرهاوخ  تسا  هدیـشک  هچنآ  وتـسا  هدیـسرن  افج  نینچ  يدیهـش  هب  دوخ  نادیهـش  هاش  هب 

رب تسا  هدوبر  هک  ناسلیط  رادبت ، نت  زاتسا  هدید  هک  باضخ  نوخ  هب  یسورع  تسد  تسا ؟ هدرک  هک  ریت  هآ  یـشیع ز  هلجحتـسا ي 
زا راوشوگ  کی  یپ  زا  ؟ تسا هدیکم  لفط  مادک  ناتسپ  رـس  وچ  قوش  دص  هب  رادبآ  ناکیپ  كوانتـسا  هدیود  هک  بضغ  زا  رامیب  رس 
هک بل  هب  یگنـشت  زا  یمتاـخ  تسا ؟ هدرک  هک  كاـخ  یگتـسخ ز  زا  يرتـسب  ؟ تسا هدـیرد  هک  يرتـخد  هدازیرپ  شوگ  یتخـس  رس 

اهیرگ هلیح  هچ  نامـسآ  درک  هک  هآ  ؟ دـمآ رو  هلعـش  هک  بحاـص  یب  همیخ ي  دـمآ ؟ ردـب  رد  هک  بکار  یب  بـکرم  ؟ تـسا هدـیزم 
نورب اپ  هک  نانآ  مرح  زااـهیرگ  هلیح  هچ  یهبور  نیک  هب  درک  نادزی  هدازریـش ي  لـتق  رد  هک  هآاـهیرو  هنیک  هچ  یبن  لآ  هب  تخاـس 

ماش هار  هب  سکان  تمااهیرد  هدرپ  ناـیع و  اـهیبدا  یب  دـندومن  دـنتخوس و  هاـش  هگ  همیخاهیردـبرد  جـنر  دندیـشک  هک  سب  دـنداهنن 
تلاسر رحب  كاـنبات  رهگ  سباهیرفـسمه  رهد  نـالوغ  هب  هدرک  سرون  رورپزاـن  لاـفطا  هرمزاـهیرب ي  هار  يازـس  ار  یبن  لآ  دـندادب 

یلوخ هزین ي  نانس و  نانـس  جاتاهیربخ  یب  لهج و  راهظا  هتخاس  رکم  زا  يوتف و  نیـسح  لتق  هب  هداداهیرهگدب  دش ز  لاماپ  عیاض و 
، ملظ ار  يوبن  نشلگ  درسفیب  خرچناریسا  هورگ  زا  رایخا و  رس  زا  ناریم  هب  هدرب  هفحت  ماعنا و  یپ  زااهیروج  ات  هدومن  وک  يرس  هتـشگ 

ار يوما  هدود ي  هداد  رفظ  حتف و  راک  افج  رهپس  ناتبسن  يولع  ربار  يوفطصم  غاب  تخاس  نازخ 
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كرشم بارحم  ربنم و  دحوم  یلو  لغ  زیجنز و  هب  هتسبار  يوغ (1)  وید  تسد ، هب  متاخ  هدمآ  رس  یب  هیرام  كاخ  هب  نامیلس  هتفخ 
هب ور  درک  دوــخ  هبغـس ي (2)  هک  رگن  نودرگ  يزاـبار  يوـضترم  ياهیعـس  نید  هر  رد  هارمگ  تما  دوـمن  یفـالت  تخـسار  يوـنث 

ربنم رـس  رب  دـنناوخ  هتفخ و  غیت  یبن ز  طبـسار  يولع  دیـس  ياپرب  هتـشاد  تزع  شلاب  هب  نز  هیکت  اغد  ربگار  يوق  ياهریـش  توترف ،
ریـش مد  زو  يرارف  راقفلاوذ  برـض  زا  دب  هکنآتـساپرب  هچ  ازع ز  نیا  دمحا  مرح  رد  تسابرق  تدوم  رگا  تلاسر  دزمار  يوبن  بقانم 
همه نیا  مالـسا  رد  دنتفای  هک  دب  تهج  هچ  زایرادم  عرـش  دنتفای و  یهـشداپ  شمیئل  ناگداز  هک  دش  ببـس  هچ  زایراوتم  دـب  يادـخ 

هتشگ ز هفیلخ  نادوهی  جوفیراوخ  هب  هتشکب  ار  مالـسا  هش  سپ  ناملـسم  غیت  برـض  يراوخ ز  هب  هتـشگیراوخ  همه  نآ  دعب  تزع ز 
هگرجیراکـشریش ي يور  هب  نخاـن  هدز  سپ  عصرم  هدومن  اـهقوط  ناگـس  قوج   . يراوح (3) يو  رب  نز  ریـشمش  هدش  سپ  یـسیع 

يراب هفیلخ ي  رب  ریشمش  هدز ، سپ  هتفرگ  غیت  برض  يراب ز  تلمیرات  بش  رد  هدومن  وترپ  يوعد  دیـشروخ  بجاح  هتـشگ  شافخ 
يدوبن راعش  ناشرفک  زجب  چیه  يدوبن  راقفلاوذ  برض  رگا  هللااب   . (4)
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يرواد - 17

هراشا

شدنزرف نیمود  راقو و  دمحا  لاصو ، موحرم  دنزرف  نیلوا  .دشاب  یم  يزاریش  لاصو  دنمشناد  رونخـس  دنزرف  نیموس  يرواد  دمحم 
تسارف و ياراد  یکدوک ، نامه  رد  يرواد  .دمآ  ایندب  زاریش  رد  .ه  لاس 1238  رد  هک  تسا  يرواد  اـهنآ ، نیموس  میکح و  دومحم 

یناوج رد  دادن و  ناما  نادنچ  شراگزور  اما  تفرگ ؛ یمارف  ار  نونف  مولع و  قیاقد  هجوت ، كدـنا  هب  هکیروطب  دوب  يراشرـس  شوه 
يارعـش نیواود  دـیآ  یم  رب  وا  دـیاصق  یـضعب  ياوحف  زا  هکیروطب  هتـشاد  مات  یتراهم  یبرع  نابز  رد  يرواد.تفگ  تاـیح  دوردـب 

نتفرگارف هب  لاصو  دزن  رد  یکدوک  زا  يرواد  .تسا  هدومن  لابقتـسا  ار  اهنآ  دیاصق  زا  یـضعب  یتح  هدرک و  هعلاطم  رایـسب  ار  برع 
يداتـسا زین  نف  نیرد  هک  تسوا  یـشاقن  يرواد  هجوت  نایاش  ياهرنه  زا  .تفای  دنمجرا  یماقم  رنه  نیا  رد  تخادرپ و  یطاطخ  رنه 

-3 يرونخس ؛ نیئآ  ضورع و  ملع  رد  هلاسر  - 2 یبرع ؛ نابز  هب  عیدب  یناعم و  رد  هلاسر  - 1 يرواد : راثآ  زا  .تسا  هدوب  تسد  ربز 
يرمق يرجه  لاس 1283  رد  یگدنز  لاس  زا 44  دعب  يرواد  .تسا  هدیسر  عبط  هب  شناوید  .تسا  یسراف  هب  یکرت  گرزب  گنهرف 

 . (1) يو : یثارم  زا  يا  هنومن  کنیا  .تسا  یثارم  تاعطق و  تایلزغ و  دیاصق و  رب  لمتشم  يو  ناوید.تفگ  یناگدنز  دوردب 
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شا یمارگ  دالوا  تبترم و  یمتخ  ترضح  یناگدنز  هرابرد ي  هیثرم 

یئوـکین زج  دـیدن  يدـب  زا  ریغب  قـلخ  وا ز  هکنآ  اـبقلخ  يارب  زا  قـلخ  درب ز  هک  اـهجنر  سب  قـلخ  ياـمنهر  دـب  هک  يادـخ  ربـمغیپ 
اب هک  قلخ  دبن ز  نتکیقلخ  يامنهر  ادخ ، قلخ  نایم  دش  ات  يادخ  هر  رد  بعت  جنر و  درب  هکـسب  ياقلخ  يادخ  زا  قلخ  هب  تساوخن 

يافج گنـس  تسکـش ز  نوچ  هک  يدـید  دوب  دوجو  رحب  رهوگ  هک  وا  نادـندقلخ  يافو  رهم و  هب  درب  هک  اهجنر  نیز  دـنک  اـفو  وا 
هک ار  نآ  غیرد  يا  دندادن و  شاذغ  لد  نوخ  زجقلخ  يایح  رب  فا  هک  تفاتن  ایح  زا  يور  وا  دنتخیر و  شرـسب  افج  زا  رتسکاخقلخ 
قلخ تیاده و  یپ  زا  واقلخ  ياعد  زا  دیـشکن  نابز  همهنیا ، اب  دش  هداشگ  يو  رب  هک  نعط  نابز  سب  ياقلخ  ياذغ  زا  دبن  هرهب  چـیه 

يازج دـهدب  هچ  رـشح  هب  ادـخ  دوخ  اـت  يازج  ادـخ  قلخ  دـیدن ز  يدـب  زا  ریغقلخ  ياـفق  زا  وا  هدـش  وا  ياـفق  زا  قلخ  ملظ  يارب  زا 
اهچ رگنب  تفای  ماوق  نید  وزا  هک  یفطـصم  دامادشتما  هب  دشخبب  يادخ  رگم  دوخ  مه  شترتع  تفر و  ادـخ  لوسر  رب  هک  یملظقلخ 
رترب ادـخ  لوسر  زا  شجارعمتفاـی  مارحلا  تیب  تحاـس  هک  یتمرح  نیا  تسوا  مارتحا  زا  هک  هدوتـس  رتـهم  نآـتفای  مارتـحا  یب  تما  ز 

رد هک  یتسدتفای  مارک  گرزب  ماما و  دیـس  نآ  قلخ  مائل  زا  لوسر  دعب  اهچ ز  يدیدتفای  ماقم  ربمیپ  تشود  زارف  رب  وا  کنآ  زا  تسا 
هیلع لوـسر  زا  هک  یقح  ملظ  هب  وزا  دـنتفرگ  هک  ناـسخ  نآ  رب  تنعلتفاـی  ماـع  نادوـهی  تسد  نسر ز  جـنر  دوـب  هتفرگ  ربـیخ  هعلق  ز 

نآ غیرد ز  ياو  درب  رسب  مایص  رد  رمع  کیتفای  ماشب  هر  لجا  وا ز  رمع  حبص  ات  حبص  هب  ات  دوساین  باوخ  هب  ار  ماش  کیتفای  مالـسلا 
ریش كرات  هن  نیمه  اهنتتفای  مارم  نادرم  هش  رس  زا  شغیت  ات  تسج  دارم  يدارم  هک  اترسح  ادردتفای و  مایـص  هام  بش  رد  هک  یتبرض 

هرود نوچدوبن  يرتخا  وا  وچ  دجم  رهپـس  ردناک  دوبن  يرتخد  زجب  لوسر  ترتع  زاتفای  مامت  یتسکـش  زین  يادخ  نید  تسکـش  ادخ 
دیسر نمز  لها  هب  هنامز  رد  هک  مغ  سب  دیسر  نسح  نیسح و  هب  بعت  ي 
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همیسآ باوخ  رـس ز  دروآرب  هنـشت  هک  یبش  زا  هآدیـسر  نت  هب  ار  نیا  رگ  تسـشن  لد  هب  ار  نآ  ریت  ناشن  دش  نیا  رکیپ  هن  نیمه  اهنت 
هک فاکش  رگج  يرهزدیسر  ندب  رب  شرثا  رتدوز  بآ  زا  ولگ  رد  تخیرورف  وچ  نیشتآ  بآ  نآدیـسر  نهد  شبآ  هزوک ي  هب  رس 
هب هک  اه  هنعط  تشط  نآ  تخید ز  تشط  هب  شیولگ  رگج ز  هراپ ي  نوچدیـسر  نهریپ  رب  هک  فیطل  نت  نآ  رد  درک  ذوفن  نادـنچ 

کلف ماب  هب  شومخ و  دـش  تفگ و  نیادیـسر  نم  مارآ  وت و  تنحم  مایا  ناج  زیزع  يا  تفگ : ردارب و  رب  درک  وردیـسر  نمی  تشد 
روج زادیسر  نز  ریت  وا  هنیک ي  هب  نز  هریپ  ناک  شناروای  دنراپس  كاخ  هب  ات  دندربدیـسر  نحتمم  لد و  هتـسخ  تیب  لها  زا  شورخ 

انب ون  زا  يا  هنیک  رهپـس  رود  داتف  اـبع  لآ  سماـخ  هب  مغ  رود  نوچدیـسر  رگج  نینوخ  رکیپ و  هراـپ  زین  وا  غیرد  يا  ربمغیپ  رب  ناـتما 
زا يا  هرارـش  ص )  ) لسرم دـمحا  نامدود  ردـتفرگ  رگد  یقیرط  هب  اـفج  هر  مسر و  تفرگ  رـس  ار ز  متـس  راـگزور ، رود  نوچداـهن 

داهن و ز مرح  رد  ورتفرگ  رـسپ  زا  مه  ردارب و  زا  رهم  مه  وا  هک  دـش  گـنت  ناـنچ  هناـمز  نید  هاـش  ربتفرگرد  داـتفارد و  دـیزی  شتآ 
سبتفرگ ربهار  هرب  يامنهر  لقع  شک  يورـسخ  درک  مگ  هیداب  هار  هک  ادردـتفرگ  ردـپ  كاپ  دهـشم  هار  راچان  تفاین  ناما  نمـشد 

ریت زج  تفرن  سک  شیرای  هب  شیوخ و  يوس  دندناوختفرگ  ربخ  شکاپ  مدـقم  نابـش ز  زور و  یـسک  ره  دنتـشون و  هفوک  اه ز  همان 
: تفگ هیرام  تشد  هب  دمآتفرگرب  قلخ  زا  لد  داهن و  لد  گرم  رب  تسا  ینابرهمان  رس  ار  قلخ  دید  نوچتفرگرپ  دیباتش و  هک  رپ  راچ 

دندـنکفب رتـش  زک  دوـمرف  اـهراک  تسا  دارم  فـالخرب  دـید  نوچتـساونین  دـنتفگب  هک  نوـچ  تشگ  هدوـسآ  تساـجک ؟ نـیمز  نـیا 
هبسا ود  نمشد  دندش  ربخ  هش  ندمآ  هفوک ز  لها  نوچاهراخ  دندناشن  هاگ  همیخ  درگ  رب  مصخ  هنیک  عفر  رب  همیخ و  دنتـشارفااهراب 
تخب موش  دعس  رمع  رکـشل و  تشذگباهراوس  زو  برع  ناگنهرب  اپ  زا  جوف  جوف  دنتفرگ  هیور  ود  کلم  درگاهرازه  دمآ  هش  يوس 

روصحم هیداب  نایم  رد  هشاهراد  هزین  نکف  ریش  ياه  هزین  زا  دنتخاس  هشیب  قح  هچب ي  ریش  درگ  رباهراذگ  رجنخ  رس  رکـشل و  رادرس 
اهراصح شدرگ  هب  زیت  ياهغیت  زو  نانمشد 
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دمآ رب  رهپـس  نزور  رب  غیت  نانـس و  زو  نیک  شتآ  دنتـشارفااهرابیوج  ناـنز  جوـم  راـنک  ره  زا  غـیرد  ياو  دنتـسبب  بآ  هاـش  يور  رب 
لآ تخب  دیـشروخ  مامت  دش  وچ  مرحم  هام  مهن ز  زوراهرای  دنتفرگ  هرانک  وز  هرابکی  درک  موجه  نمـشد  رکـشل  وچ  درگ  رباهرارش 

نوچ کلم  درگ  هتفرگ  ناراـیباکر  رد  ياـپ  نورب  هاـش  همیخ  دـمآ ز  باـتفآ  دز  قرـشم  همیخ ي  هک  رگد  زورماـش  هب  ور  درک  یلع 
ربکا و یلع  وس  کیباتهام  قرف  رب  هتشارف  ملع  رتچ  شود  هب  ملع  هاپـس و  نیمی  زا  سابعباتفآ  دننام  هب  هداتـس  نایم  رد  دوخ  ناگراتس 

هداد ریـشمش  هب  هتفرگاو  ماک  زا  بل  هنـشت  هاشنهـش  حانجلاوذ  تشپ  ربباقع  شردـنا  ریزب  گنلپ و  نیگمـشخ  نوچ  زیت  غیت  تسد  رد 
غیت دینز  یم  نونک  زاجح و  زا  مدـیدناوخباذع  ادـخ  زا  دـیرخن  دوخ  ناج  هب  نیدـنچ  تخب  موش  موق  يا  هک  مصخ  يوس  درک  وربآ 
ریت ریغ  تفگ و  سبباوث  زا  دیتشذگ  وچ  ارچ ؟ هنگ  نیدنچ  دیرذگب  هتـسخ  نمز  امـش  زا  متـشذگببان  رهز  هب  روزم  دیتخورف  يدـهش 

دنزرف هـب  تـفر  هـک  نـینچ  یملظ  دـنلب  دوـش  ناـغفا  رگ  بارت  زا  دراد  اـجباوج  ازج  زورب  دـنهد  یم  هـچ  دوـخ  اـت  شدـماین  یباوـج 
هاگمزر هب  اجیه (1)  شتآ  دنتخورفا  هاش  لیخ  داتفاین  دنمدوس  دنپ  نوچبارتوب 
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یناهفصا شورس  - 18

هراشا

لاس رد  یگلاس  نس 57  رد  دش و  دلوتم  .ه  لاس 1228  دودح  رد  ناهفصا  هدس »  » هیرق ي رد  شورس »  » هب صلختم  یلعدمحم  ازریم 
زورب دوخ  زا  يرعاش  غوبن  راثآ  یکدوک  نارود  زا  يو  .دـیدرگ  نوفدـم  مق  رهـش  رد  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  نارهت  رد  .ه   1285

رقابدمحم دیس  هللااهیآ  حدم  رد  يا  هدیصق  یگلاس  نس 15  رد  اناوت  رعاش  نیا.درک  یم  بلج  دوخب  ار  قوذ  باـبرا  هجوت  داد و  یم 
حدم رد  يدیاصق  .دمآ  نارهت  هب  درک و  ترفاسم  ناهفـصا  زا  تبقاع  شورـس  .تفرگ  رارق  يو  صاخ  تیانع  دروم  دورـس و  یتفش 

سمـش ع -)  ) تمـصع تیب  لـها  یثارم  رد  رارـسالا  هضور  يونثم  زا : دـنترابع  شورـس  راـثآ  .تسا  هدورـس  راـگزور  نآ  ناـگرزب 
دلج ود  رد  ییامه  لالج  دیقف  داتـسا  همدـقم ي  اب  هک  تاطمـسم  تایلزغ و  دـیاصق ؛ ناوید  ص ؛)  ) مرکا لوسر  حـیادم  رد  بقانملا 

: دوش یم  لقن  يو  یثارم  زا  يا  هنومن  کنیا.تسا  هدش  پاچ 

البرک نادیهش  ياهتبیصم  رکذ  رد  دنب  بیکرت  زا  یشخب 

رهم فال  رگ  نیـشتآ  ياهـسفن  بآ و  رپ  هدید ي  یبتـسا  مرکم  نایرگ  هدید ي  يادخ ، دزن  تسا  مرحم  هام  هک  رابب  نوخ  هدـید  يا 
تسا ملسمان  ینز ، هاش 
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شیوخ کشرس  ردق  البرک  ناطلـس  تبیـصم  رد  سانـشبتسا  مک  ینک  ایرد  همه  ناهج  رگا  هللااب  مشچ  بآ  ربمیپ ز  مشچ  رون  دای  رب 
ربکا تماق  ورس  هک  ییاجتسا  مغ  زا  یلاخ  شلد  هکنآ  زا  ناهج  یلاخ  ازع  نیا  رد  دیرگن  هک  يا  هدید  مرش  یبتـسا  مظعا  ریـسکا  هک 

مخ یبن  تشپ  ردـیح و  مسج  هدـیهاک  لـالم  رپ  هاـم  نیرد  لـاله  تروص  ربتـسا  مرخ  زبسرـس و  هک  ورـس  داـب  هدنمرـش  ياـپ  دـتف ز 
رضخ کشرس  لیلخ و  کشا  هب  هتخیمآتسا  متاخ  نامیلـس ز  ریـس و  تخت  فسوی ز  مد  هدرـسف  یـسیع  رطاخ و  هتـسکش  یـسومتسا 

متس تیار  نوچلک  هب  شیمولظم  يورب و  دنتسیرگب  لسر  ناگنشت ، بل  هش  تداهش  زا  شیپتسا  مزمز  ناویح و  همشچ ي  بآ  زورما 
نیگن قحان  هب  هلفس  وید  تسد  رد  رقم  تینامیلس  هب  ناج  سنا و  هتشگ  ياکدیسر  نیبم  ماما  هب  اه  همان  هفوک  زا  دیـسر  نیعل  دیزی  هب 

ار ام  نسح  زا  سپ  تفالخ  قحتـسم  وت  یتسهدیـسر  نیمز  يور  تفـالخ  ار  سیلباـک  شاـب  هفیلخ  ار  نیمز  اـیب و  تفـص  مدآدیـسر 
یمارخن را  تیادـه  رهبدیـسر  نیرب  خرچ  هب  رفک  ياول  هنرو  نید  ياوـل  شک  رب  هفوـک و  يوـس  يآ  زابدیـسر  نینچ  تیاور  قاـفتا ،

نیتملا لبح  هب  هن  ام  تسد  مییوگ  تساوخ  زاـب  زور  يوشن  اـم  ریگتـسد  رگدیـسر  نید  ناـینب  هب  مصخ  لـلخ ز  دـهاوخ  راـید  نیدـب 
تقو ریـسا  دوش  ارهز  رتخد  هک  دـش  کیدزندیـسر  نیک  غیت  مد  هب  ندـش  هگ  ارواک  نید  هاش  تسنادـب  دـناوخب ، ار  همان  نوچدیـسر 

هتفر ز هرهب  ود  دـمآ  « تسا تنامـض  رد  ام  رـس  ار  تشهب  عیب  تسا  تناما  يادا  یتقو  : » تفگ شیوخ  ابدیـسر  نینزان  رـسپ  تداـهش 
ياکمالـس ار  نینوک  هجاوخ  داد  هک  سپ  ناز  فیطل  تبرت  نآ  رب  كاپ  يور  داهنبمانا  دیـس  مرح  رد  عادو  رهب  ماک  هنـشت  هاـش  بش 

یپ يا  مالظ  ملظ و  يافق  زا  ملظ  يور  داهن  ام  رب  وت  يور  باتفآ  یبمامتها  وت  نید  یبارخ  رد  دـندرک  ایقـشا  وت ، یتفرب  وچ  ایبنا  رخف 
ار دنوادخ  دنتخوسب  ادرف  همطاف  يولهپ  هب  دندز  رد  زورمامارتحا  دنرادب  هک  تترتع  ناقرف و  یتشاذـگ  تما  هنایم ي  رد  یتفرمالظ و 
وت تمدخ  رد  نافلاخم  زا  دور  تفر و  هچنآ  ره  نم  ربمادک  وت  رهب  مهد  حرش  هک  متریح  رد  وت  نادناخ  اب  وت  دعب  هچنآ  دندرکمالک 

مامت مرمشب  مسرب  نوچ 
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ياک دید  باوخ  هب  ار  لسر  متخ  دوبر و  شباوخماد  يوس  هب  کنیا  مور  یم  شیوخ  ياپ  اب  دنا  هدناوخ  هفوک  يوس  هب  متداهش  رهب 
تزاجا شدادماقم  نآ  تسوت  رظتنم  هک  وش ، هتـشک  ور  تشهب  رد  تسا  یماقم  وت  تداهـش  رهبمارخ  البرک  يوس  زیخ و  هدید ، رون 

نیزح تقارف  ار ز  هنیدـم  قلخ  نکم  نیز  هفوـک  يوـس  هب  ار  يادـخ  بکرملوـتب  تبرت  يوـس  عادو  یپ  زا  تفر  لوـسر  ـالبرک  رفس 
رهب رایرهش ، یب  تسین  رایرهش  نونک  وت  زجب  نید  رهش  ردنکم  نیما  لوسر  هاگراب  يرود ز  دامتعا  تشاد  ناوتن  نایفوک  دهع  ربنکم 

ازع توسک  ار  همطاف  هاوخم  رب  ردنکم  نیمزرـس  نادـب  راهنیز  گنهآ ، دـنا  هنـشت  وت  نوخ  هب  هفوک  لها  هک  هللاابنکم  نید  رهـش  ادـخ 
يوس دومرفنکم : نیک  لها  يوس  هنیکـس  بنیز و  اـب  رفـس  نیک ، لـها  يوسب  يور  رگا  راـچاننکم  نیرب  تشهب  شیوخ ، يارـسمتام 
شیب عزج  راذگ و  ام  هب  ار  ام  تسا  هتساوخ  هتشک  ارم  ریسا و  ارم  لهانکم  نیرفآ  ناهج  ياضق  اب  هجنپ  ور  اضق  مدناوخ  یمه  گرم 
هتـشک قاتـشم  البرک  رالاس  هیداب  هار  تفرگبیارـس  رهز  یـشورخ  هنیدم  زا  تساخرب  ادـخ  هناخ ي  يوس  عادو  یپ  زا  تفرنکم  نیزا 

ره نید  هاش  هار  رس  هب  رح  تسخن  دمآالع  ملاع  زا  هکئالم  شتمدخ  رد  دندمآ  زاب و  دش  همه  نامسآ  ياهردالب  هدامآ ي  نتشگ و 
دمآ هیداب  نیمز  رد  هشالتبا  ریشمش  هب  دیهش  نیلوا  دش  بجع  ياو  دوب  نیک  رکـشل  ریما  لواالـص  نیرب  دلخ  يوس  شدز  یم  گنس 
یلاو اماله  نطو ، يوس  هب  میدـمآ  دومرف  ناکی  ناکی  ار  ادهـش  لتقم  دومنبالج  نم  دـیما  هدـید ي  تفای  كاخ  نیز  تفگ : دورف و 

دنتشارفاالمرب دیراین  تفر  لاعفنا  زک  دیوش  نطو  يوس  هب  هناور  بش  هریت  ردال  رس و  درادن  هکنآ  دیاین  ام  اب  میتبیصم  جنر و  تیالو 
یپ دـناوخب  ار  باحـصا  دیهـش  هش  ار ، ناـهج  تفرگورف  بش  نوچملع  یپ  زا  ملع  هفوـک  نورب ز  دـماک  ملا  هصرع ي  نآ  رد  همیخ 
دهد تنج  ار  شیوخ  دهع  ناتندرگ  متـشادربدیرف ز  افـص  ردنا  هناگی و  افو  ردنا  ار  شیوخ  باحـصا  همه  متفای  دومرفدیدج : تعیب 

دیجم قلاخ  امش  يازج 
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هتـساوخ لوتقم  ار  شیوخ  دیهاوخم  غیت  لیتق  ادرفدـینع  رکـشل  نارگ  باوخ  هب  هریت و  بش  رطخ  هطرو ي  نیا  زا  دـیور  نورب  نکیل 
هک نید  هاـش  دـید  نوچ  ؟ دـیحو وت  شیوخ و  رـس  هنوگچ  اـم  میریگ  تسد  تشاد  میهاوخن  زاـب  وـت  زک  دـنتفگدیزی  ارم  اـهنتب  تسا 
زور وـچمه  ادهـش  بش  دـش  دـندید و  ناـتیاج  سودرف  هب  دـیرگنب  دومرفدـیدش  تنحم  نآ  رد  رادـیاپ  دنتـسه  تشگزاـب  دـنهاوخن 

رد لد  دیپس  لد  يور  هیـس  مالغ  یکی  دمآتخر  دیـشک  تداهـش  يوک  هب  قح  شیج  ياک  تخب  کین  موق  نآ  رب  رحـسا  دـندمآدیع 
بـش تشاد  وچ  وا  يور  ابدیدن  وا  وچ  یهایـس  مشچ ، دیپس  خرچ  ادخ  هر  ردنا  شدوب  هدرک  دازآدـیپت  یمه  تداهـش  قوش  شرب ز 

هک يدـیپس  هایـس و  ره  هـب  دزیا  ضرف  هدرک  وـت  يـالو  هـک  يا  تـفگ : هاـش  ابدـیزگرب  يورنآ  زا  شهاـم  رازه  رب  قـح  یتبـسن  ردـق 
بآ نوچ  دوشگ  ملد  رد  وت  تبحم  زا  همـشچ  دصدیلک  ار  سودرف  تنج  وت  فک  رد  يا  ادف  منک  ار  ناج  وت  هار  هب  ات  يامرفدـیرفآ 
یم هچ  اتفگدینـش  نیا  هاش  زا  وچ  تخیر  هراتـس  بش  رب  راد  ساپ  شیوخ  رـس  هک  نید  هاش  دومرفدیدپ  دـش  تاملظ  هک ز  یگدـنز 
ادخ يوس  هایـس ز  ادف  حـبذ  قح  لیلخ  يوس  هب  هک  میهایـس  رگنمدـیما  رد  ییاشگ  دـلخ و  هب  يرب  دوخ  اب  ار  يور  هریت  نم  هک  دوش 

تـشد رد  يودنه  غیت  اب  هکرعم  يوسب  دمآدیون  هد  سودرف  تمعن  هب  نونک  ار  ناج  داب  دیپس  تیور  هک  تفگ  هاش و  تفرذپدیـسر 
نادیهش هاش  هار  هب  شنوخدیهج  یمه  یتفگ  وت  قرب  هایس ، ربا  تفات ز  مالغ  یگدنز  فک  رد  هنهرب  غیتدیـشکرب  هرعن  یکی  هنایگنز 

نیرب دـلخ  هب  تشگ و  دـلخ  سوواـط  هاـش  لوبق  نمی  هب  دوب و  غاز  گنرمهدـیرخ  نوـخ  تشمکی  هب  هدـیرخ  مرد  تنج ، دـنتخیرب 
تـسوزرآ منالوج  هکرعم  هب  رـس  هناریپتـشم  هب  ارت  تنج  خزود و  دیلک  يا  تفگ  تشپ  هدـیمخ  دیمح (1)  هاش  يوس  هب  دـمآدیمچ 

تـشدکیتسوزرآ مناگوچ  هدش  مخ  وچ  یتماق  اب  هاش  قشع  نادیم  هب  يوگ  وچ  نتخابرـستسوزرآ  منادیم  هصرع ي  فاصم و  تشد 
مناطلـس دعاس  هک  نکم  معنم  سدق  نایـشآ  زا  هدمآ  مدیپس  زابتـسوزرآ  منامیلـس  هار  هب  نتخاب  ناج  درف  هداتـس  نامیلـس  وید و  رپ ز 

تسوزرآ مناوضر  تبحص  روح و  رادید  نم  ناج  مسج ، تبحاصم  زا  ریس  دشتسوزرآ 
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رد تفگ : تفر و  مصخ  يوس  هاش  هزاجا  شدادتـسوزرآ  مناحیر  هتـسد ي  روح ، تسد  زا  راو  هشفنب  يریپ  تشگ ز  هدـیمخ  متـشپ 
شرس داهن  دمآ و  هاشتـسوزرآ  منادزی  ربمیپ  يوس  نتفر  نینچ  نیاک  خرـس  نوخ  هب  هدرک  دیپس  يومتـسوزرآ  مناج  نتخاب  هاش ، هار 

شیوخ راگدرک  اب  وت  دزم  داب  دومرف : شیوخ  رانک  رد 

البرک هعقاو  حرش  رد 

نانچمه ما  هماخ  دزوس  هک  مسرت  یم  کیلیا  همان  تبیصم  مسیونب  هک  ات  یی  هماخ  نینوخ  تسد  ردنا  مراد.رارـسالا  هضور  يونثم  زا 
حیبـست قرغ  لـیلخ  دوخ  ماـقم  رد  يزور  دوبزغم  ریگرب  نک ، درودـب  ار  تسوپ  زغن  ینعم  نیا  موصعم  زا  ونـشبما  هماـن  دـنام  هتـشونن 

بح ای  کی ، ود  نیز  تسد  ود  ياجنگ  تسین  لد  یکی  ردار  لیعمـسا  موقلح  ربب  هک  ار  لیربج  ودـب  وگرب  قح  تفگلیلج  دـنوادخ 
شیوخ نوخ  هب  شوخ  ارم  صاخ  قشاع  رگنب  تفگلها  لاح  هاش و  لاح  دنیبب  نوچ  لهس  لیعمـسا  حبذ  دیامن  شکتـسوا  بح  ای  ام 

غاـب هوـیم ي  ربـکا ، هصاـخ  شلبقم  ناـگداز  ردارب  نآواـم  هاـگنابرف  هـب  ناـج  ندرپـس  نآو  اـم  هار  رد  شنداد  ردارب  نآارم  صاوـغ 
لیعمسا حبذ  زا  دوب  هک  هز ! تنسحا و  تا  هیرگ  رب  قح  تفگتـسیرگ  يرایـسب  هنـشت  بل  هش  رب  تسیرگنب  ار  وا  میهاربا  هکنوچـشلد 

هیرگمیظع ي حبذ  ام  هار  ردنا  تشگ  میرک  هاش  نآ  رهب  وت  هیرگالب ي  نیا  رود  وت  دنزرف  زا  مدرک  البرک  ویدـخ  رب  یتسرگ  نوچهب 
رهب نایرب  هتـشگ  واک  یلد  نآ  تسوا و  رهب  ناـیرگ  هک  یمـشچ  نآ  شوخ  ياتـسردنت  ار  دوخ  دـنزرف  ربب ، وش  تست  یناـبرق  رهب  وت 

تسوا
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یقدنج يامغی  - 19

هراشا

رد رهش  دنچ  قارع و  هب  سپس  تخادرپ ، بدا  تامدقم  لیصحت  هب  ادتبا  .تسا  راجاق  هرود ي  يارـسلزغ  نارعاش  زا  یقدنج  يامغی 
هدنام اجب  یئاه  يونثم  تایلزغ و  دیاصق و  امغی  زا  .تفای  هار  .ه )  1250  - 1264  ) راجاق هاشدمحم  رابرد  هب  تبقاع  درک و  رفس  ناریا 

رد زین  تایوجه  تهج  نیمهب  تسا ؛ هدرک  يور  هدایز  دارفا ، وجه  در  امغی  .دوب  اـناوت  ناور و  هداـس و  شناـبز  رثن  رعـش و  رد  .تسا 
یم لقن  ریز  رد  ار  اهنآ  زا  يرادقم  ام  هک  دراد  مه  یئاه  هحون  یثارم.داتفا و  قافتا  .ه  لاس 1276  هب  امغی  گرم  .تسا  همآ  شناوید 

.مینک

ءادهشلادیس ترضح  یثارم 

وچ دـبیز  ادـف  شک  یلیلخـشنادیم  هب  اسآ  يوگ  دـیدرگ  نیک  ناگوچ  زا  رـس  شناـگوچ  يوگ  نودرگ  يوگ  يدوب  هک  یهاـشنهش 
هریت رد ، شطع  تاملظ  هب  يدرب  هر  كاخ  زا  رضخ  باک  یتمشح  ردنکسشنابرق  دیع  لاله  رجنخ  علطم  زا  دیمد  نابرق  دص  لیعمسا 

هک ار  يراوسـشناجرم  ناک  ؤلؤل  دـقع  ناکیپ  ساملا  زا  دـش  يدوس  نآ  رب  بل  دـمحا  جرد  رد  هک  یلعل  بلـشناویح  بآ  دـش  نوگ 
زا دـماک  دـمآ  یـسک  یب  زا  تفخ  كاخ  دـهم  هبـشنالوج  درگ  تداهـش  تشد  زا  تخیگنا  رهپـس  دوب  نادـیم  جارعم ، بکار  شود 

شنابنج هراوهگ  نیما  لیربج  قاقحتسا  هب  تعفر 
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قوط ارهز  تسب  دـعاس  شک ز  يزیزعـشنافوط  هب  یتشک  نوخ  يایرد  رد  درپسب  کلف  دـمآ  هاجنلا  کلف  لزا  زک  یئادـخان  تبتر  هب 
دنکفا كاخ  هب  نهاریپ  مصخ ، رهپـس  یتسه  تعلخ  دـش  وا  زا  ار  شنیرفآـک  دوجوشناـبیرگ  يوگ  متـس  غیت  نخاـن  زا  دوشگ  نهاریپ 

بل کشخ  نآ  هصق ي  تجاح  هچشنامیلس  کلم  خلم ، ياپ  رظن  رد  يدومن  انغتـسا  زک  یهاش  يرتشگنا  بآ  طحق  زا  دیکمـشنایرع 
، مروخ هچ  تبیصم  نیز  رس  هب  كاخ  منکن  رگ  منکچ  تیازع  ردشناگژم  بالیـس  دنک  یم  تیاکح  رت  یظفل  هب  امغی »  » زا ندیـسرپ 
زا لد  هک  نونکا  دنامرفـس  راـب  مغ  هب  هتـسب  ملا  ماـش  يوس  نم  طاـشن  هب  نوگلگ  هتخاـت  نیرب  سودرف  هبوـترگج  نوـخ  مروـخن  رگ 

هدعو مهدن  رگ  مهد  هچ  ناور  هب  تلصو  هدژم ي  مربن  رگ  مرب  هچرت  هدید ي  ادج  وت  رهچ  هک ز  نونکا  دنام  مورحم  تلـصو  تلود 
اضق راکیپ  هوکـش ز  منکن  رگ  منکچرطخ  هب  ناج  بعت  هب  لد  ارت  راهطا  لآ  نانـس  هب  رـس  نیمزب  نت  ارت  راصنا  لیخرظن  هب  تیور  ي 

منز هچ  مکحت  نیزرجعم  زا  نورب  يور  ار  وت  راگفا  تخد  نورد  ریجنز  هب  ياپ  ار  وت  راـمیب  روپردـق  دادـیب  هلاـن ز  منزن  رگ  منز  هچ 
زا داب  رب  وت  ناج  شتآ  کشخ  بل  نآ  یمه ز  بآ  رد  وت  كاچ  رکیپربب  هماج  مردن  رگ  مرد  هچ  کتهت  نیز  يورب  تسد  منزن  رگ 
زع مرح  روبع  هرومعم  رس  رب  ار  وت  راهطا  لآرصب  زای  رد  همه  موارتن  موارت  هچ  ناور  نوناک ز  همه  مزورفن  مزورف  هچرت  هدید ي  نآ 

ناهج ناج و  منکن  رگ  منکچرذـگ  كاخ  مربن  ایرث  هب  رگ  مرب  هچ  رهپـس  فقـس  يرث  هب  رب  منزن  رگ  منز  هچرقم  هناریو  نب  رد  ار  وت 
كاخ منکن  رگ  منکچ  نباغت  نیز  لدب  هنـشد  مشکن  رگ  مشک  هچ  لفاغت  نیزربز  ریز و  ناکم  نوک و  منکن  رگ  منکچ  زارف  بیش و 

رسب

هیثرملا یف 

نماد نوخ  رد  وچ  ینیب  تدیان  یتفگشمه  رفاک  تخوس  ناملسم  هللا ، حیبذ  نیا  غادب  مه  رزآ  دیراب  نوخ  هدید  زا  لیلخ  متام  نیرد 
تهج شـش  ناـغفا  مدآ ز  ینب  ناـج و ز  ینب  زا  ملاـع  رخف  گوس  هبمه  رتـخا  هدـید  زا  نوخ  دـناشفا  نامـسآ  گوـس  نیزک  یتـیگ 
هبمه رـسفا  داـتفا و  يرتشگنا  مج  قرف  تسد و  متاـخ ز  شطع  زا  اـت  نید  کـلم  رادـجات  نآ  دـیکممه  روشک  تفه  دـش  ارـسمتام 

شباریـس لعل  نوگ  هبـش  دش  ات  یگنـشت  بات  زمه  رجعم  درک ، یلین  هماج  ارهز  دلخ  غابب  يرانلگ  راتـسد  نوگلعل  دش  ابق  ات  شنوخ 
مه ربمیپ  یتوقای ، کشا  ردنا  هماج  دز  یلع 
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یگنـشت زا  نابز  رثوک  یقاس  دقن  وچمه  رکیپ  ود  غیت  بحاص  قرف  تفاکـشب  رـس  دش ز  رکیپ  ود  نیک  زا  دسا  جرب  بکوک  قرف  وچ 
تسگنت سب  هک  یتیگ  تعسو  ياج  هچ  یتیگ  تعسو  دباتنرب  ار  لمع  نیا  تافاکممه  رثوک  دیدرگ و  نوخ  مینست  ایبنا  ماکب  دیئاخ 

زاـب را  هآ  قرب  اـمغی  هدـید  ربا  زمه  رگید  ياـج  تدوب  هناریو  نیا  ریغ  رخآ  هن  هناریو  هب  دـبیز  اـجک  اـج  ار  یبن  لآ  کـلفمه  رـشحم 
مه رتفد  تخوس ، دهاوخ  هماخ  مه  رب  مشچ  ات  ینز  یناشنن 

هیثرم رد 

بلخم (1) ریت و  راـقنم  زا  هنتف  ماد  هبار  ینامـسآ  رخآ  يدـنگفا  نیمز  رب  يراوخ  هب  ار  یناوجون  نودرگ  ریپ  يا  نوخ  هب  یتـسب  رمک 
فلاـخم داـب  يزیخ  رـصرص  يدرک ز  نازخ  ار  یموب  راـخ  اـت  یمه  دـیآ  راـهبار  ینایـشآ  شرع  ریاـط  نویاـمه  رپ ، یتسکـش  رجنخ 

ناکیپ بان  يازگ  نادند  نیک  زار  ینامدود  تبیصم  دود  کلف  رب  رس  يدز  يو ، زو  یتخورفا  یشتآ  زوسناج  بآ  عنم  زار  یناتسلگ 
يدرک وکن  هللا  كازج  ناـکیپ  همـشچ ي  زا  بآ  يدروآ  نوخ  ناولا  اذـغار ز  یناوختـسا  درورپ  زغم  ارهز  رهم  ریـشب  يدرک  ناـگس 

رب يدیهـش  لتق  زا  لدار  یناهج  ناج  یتخوس  تمایق  ات  مغ  زا  هک  مناد  یمه  ناج ، ناهج  اب  يدرک  هچ  ات  منادـنار  ینامهیم  تیاـعر 
هتسخ ي بیرغ  منیب  نوچ  ماش  كاخ  دنچ و  يریـسا  زا  دای  منکار  ینایم  نوچ  منیب  هتـسب  يراپـس  ناج  فرطب  دیاشگب  هلجد  مرانک 
هدـید ي کشا  زار  یناوتان  منیب  هتفخ  ترـسح  تشخ  رب  رـس  وچ  یناریو  هب  يرامیب  لفط  جـنر  دریگ ز  مبتار  ینامناخ  یب  هراوآ ي 

ار یناتسآ  رد  رب  وچ  ینیب  نوخ  بالیس  ناور  متام  نیرد  روآ  دایب  امغی 

یقدنج يامغی  ياه  هحون  زا  يا  هنومن 

وت رمع  توسکنم  ربکا  ناوجون  نم  ربکا  ناوجوننم  رت  مشچ  همـشچ ي  يا  نکب  ینالیـس  نم  ربکا  تارف ، طش  زا  بل  کشخ  دسریم 
مـصخ متـس  تسـش  اـتنم ز  ربـکا  ناوجون  نم ، رجعم  هیـس  تخاـس  ازع  لـین  زا  یتـیگ  نوخ  هب  دروآ  یلعل  نومن ، هزوریف  مخ  نیا  اـت 

يا لجا  داـب  همطل ي  اـت  درکنم  ربکا  ناوجون  نم ، رـس  رب  ازع  كاـخ  مغ  نزیورپ (2)  تخیب  وت  نت  کبـشم  دش  وت ، نکفا  گندـخ 
ربکا ناوجون  نم ، رب  گرب و  همه  توارط  خاش  زا  تخیر  نازخ  وت  رمع  غاب  ناوج ، لخن 
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غاد زک  خرچنم  ربکا  ناوجون  نم ، رکـشل  ملا  هآ و  ملع  تسا و  لبط  هنیـس  اـطع  درک  يورـسخ  اـهب ، میلقا  هش  يا  ماوت  گوس  تلود 
تیاقب ز ماج  یهت  اتنم  ربکا  ناوجون  نم ، رتسکاخ  هدوت ي  دـهد  داب  رب  شاـک  مسر  تنامادـب  اـت  مسخ ، وچ  شتآ  رب  تخوس  تمغ 
، قارع سمش  برع  ردب  يا  وت  يور  هم  اتنم  ربکا  ناوجون  نم ، رغاس  رگج  بانوخ  زیربل ز  تخاس  رهپس  يانیم  رود  رهم ، هم و  رادم 
رپ يدوشگ  ات  لاف ، رف و  نویامه  زاب  يا  مرا  خاش  هب  ربنم  ربکا  ناوجون  نم ، رتخا  هیس  تشگ  ردپ  زور  دش  هریت  قاحم  بیـسآ  دروخ 
رب كاخ  لوبق  طخ  دـشکن  لوسر ، هبـش  مرک  امغی  هلطاب  نیرب  رگنم  ربکا  ناوجون  نم ، رپ  لاـب و  همه  ثداوح  ماد  رد  تخیر  لاـب  و 

ربکا ناوجون  نم ، رتفد  نم و  کلک  نم و  قرف 
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ابص ءارعشلا  کلم  ناخ  دومحم  - 20

هراشا

رد يرجه  لاس 1228  رد  یناشاک  يابـص  ناخ  یلعحتف  هداون ي  بیلدـنع و  ناخ  نیـسحدمحم  دـنزرف  ءارعـشلا  کلم  ناـخدومحم 
رد هدرک  ترجاهم  راید  نآ  زا  نایدـنز  تنطلـس  نارود  رد  دـندوب  ناجیابرذآ  یلبند  هفیاط ي  زا  هک  وا  ناـکاین  .تفاـی  دـلوت  نارهت 

یئارعـشلا کلم  تمـس  هاش و  یلعحتف  نامز  مانب  ناگدـنیوگ  زا  یکی  هک  ناـخدومحم  دـج  ناـخ  یلعحتف  .دـندیدرگ  نطوتم  قارع 
ار يرونخـس  شور  هار و  تفای و  هرهب  روهـشم  رعاش  یلگدیب  یحابـص  سرد  سلجم  زا  یناوج  رد  دش و  دـلوتم  ناشاک  رد  تشاد ،

یئارعشلا کلم  تمس  نامه  اب  دوب  نخس  نیریش  يرعاش  هک  بیلدنع »  » هب صلختم  شگرزب  رسپ  ابص  تشذگرد  زا  سپ  .تفرگارف 
ردپ ياجب  ناخدومحم  بیلدنع ، گرم  زا  سپ  .دوب  مارتحا  مارکا و  دروم  هاش  نیدلارـصان  تنطلـس  لیاوا  ات  تفرگ و  ار  ردـپ  ياج 

رد دوب  راشرس  یقوذ  فیطل و  یعبط  ياراد  نوچ  دیدرگ و  ناونع  بحاص  هاش  نیدلارـصان  هاگتـسد  رد  ناخدومحم.دیدرگ  رقتـسم 
رایسب یئامنرنه  يزاس ، همسجم  يراک و  تبنم  یـشاقن و  طخ و  نسح  لیبق  زا  رگید  نوتف  رد  تفای و  ازـسب  یترهـش  يرعاش  رعش و 

رعاش ایوگ  هک  دشاب  یم  تیب  هب 2600  کیدزن  ناخ  دومحم  ناوید  .دوب  يرصنع  يرهچونم و  یخرف و  کبس  وریپ  هدیصق  رد  .درک 
هدرک دوبان  ار  هیقب  هدیزگرب و  ار  تایبا  نآ  دوخ 
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هک دنب  لماش 14  دراد  يدنب  بیکرت  .تفگ  تایح  دوردب  هاش  نیدلارصان  لتق  زا  لبق  لاس  ود  .ه  لاس 1311  رد  ناخدومحم  .تسا 
: میروآ یم  ریز  رد  ار  نآ  زا  یشخب  ام 

البرک دیهش  ءاثر  رد  دنب  هدراهچ  زا  یتمسق 

مرحم لاله  قفا  زا  زاب.رهچ  هناخپاچ ي  ناغمرا ، هلجم  موس  تسیب و  لاس  همیمض ي  ابص ، ءارعـشلا  کلم  ناخدومحم  ناوید  زا  لقن 
نامـسآ تفه  نمرخ  هب  نآ  زا  داتفاک  رو  هلعـش  هتـشگ  نیمز  يور  یـشتآ ز  زابرابغ  ناوج  ریپ و  لد  رب  تسـشن  مغ  زو  راکـشآ  دش 

رسکی دوش  ربز  ریز و  هک  تقو  هدیسر  یتفگراکشآ  دش  رـشحم  تمالع  فرط  ره  زو  زیختـسر  روش  نامز  نیمز و  زا  تساخربرارش 
هآ زا  همه  نایکاخ  دندرکرارقیب  زاب  دش  هلغلغ  نیمز ز  يور  نز  جوم  يایرد  هب  هتسکش  یتشک  نوچراصح  نوگلین  نیا  مکحم  يانب 

هیاریپراوس یب  هراـبرگد  همیخ  يوـس  تشگرب  رگم  نید  هاهـشنهش  بسا  هاـگبرح  زاراذـگ  کـلف  هن  رگج  زا  درک  هک  يریت  نیـشتآ 
دمآ و رس  برط  رود  دیسر  ازغ  داهج و  تقو  وچ  البرک  ردنیسح  ازج  زور  تعافـش  هیامرـس ي  نیـسح  اضر  ربص و  هرهچ ي  شخب 

نوچ ار  هلایپ  نارود  یقاس  درک  زیربلدیـسر  یـضترم  فلخ  هنیک ي  دـصق  رب  هورگ  سپ  زا  هورگ  هنتف ، لیخ  هفوک  زادیـسر  ازع  زور 
ثایغلا دایرفدیـسر  امـس  فقـس  هب  دود  ضرا  نحـص  زک  دـندز  یـشتآ  اـفج  مرح ز  همیخ ي  رددیـسر  اـبع  لآ  سماـخ  هب  مغ  رود 

البرک زا  ربخ  نیا  برثی  يوس  نوچ  البرک  هب  برثی  هلاـن ي  دیـسر  مغ  زادیـسر  اـیربک  مرح  هدرپ ي  شیپ  اـت  هاـگ  همیخ  شمیرح ز 
نوخ رد  موش  ادج  ادرف  هب  وچ  ترب  زا  رهاوخ  يانیسح  افو  رهم و  هر  زا  رهاوخ  هب  اتفگ  نید  رایرهـش  لد  مغ  اب  هک  یمد  زا  هآدیـسر 
يور شارخمموـش  ابـص  داـب  وـچ  هناور  ترب  زا  نوـچ  نهریپ  كاـچ  نم  يرودز  نکم  لـگ  نوـچموش  ـالب  تشد  هب  هقرغ  شیوـخ 

موش ایربک  هگراب  شیپ  هدنمرش  نم  هک  دوخ  يوم  نکم  شیوخ و 
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ماک هب  ات  راذگب  ادب (1) .  تیآ  دسر  شرع  يوس  مسرتموش ز  ایتوت  ودع  بسا  مس  ریز  رگ  رشح  زور  هب  ربمیپ  مشچ  ود  دوش  نشور 
نم شیپ  نم ز  دج  ردپ و  ردام و  دنتفرموش  ادج  نادیم  هب  بسا  نیز  ادرف ز  نم  هک  دوخ  دزن  ارم  ناک  دوکرآدرگموش  ادف  دوخ  لد 
نید هاش  نوچکاچ  كاچ  هماج  دوخ  نت  رب  درک  تسد و  دز  كاخ  دناشفرب  رس  هب  دینش  نیا  وچ  بنیزموش  افق  زا  ناشترایز  یپ  مه 
همه زا  تمایق  لوه  درک  عولط  نوخ  زا  رپ  تشط  وچمه  دیشروخدش  رابکـشا  نیرب  شرع  هب  کلم  مشچ  دش  راوس  تداهـش  مزع  هب 

دیردرب هماج  نیرب  دـلخ  هب  لگ  وچ  اروحدـش  رابغ  رپ  وه  دـیزو و  انف  داب  تسیرگ  نوخ  كاخ  رب  دـمآرب و  الب  ربادـش  راکـشآ  وس 
هدرپ ایوگدـش ز  راز  هلال  نوچ  هیرام  نیمز  ناوخ  زو  هایـس  دـش  خرچ  نایگدرپ  هآ  دود  زادـش  رادـغاد  مغ  هلال ز  وچ  شلد  ناوضر 
راوس یب  ناور  همیخ  يوس  هاـگان  راوس  وا  رب  ربـمیپ  طبـس  دوب  هک  یبسادـش  رارقیب  لد  مغ  زا  دـلخ  هب  ارهز  دـیود  نورب  ارهز  رتـخد 
داهنب نیز  تشپ  دـمآرد ز  كاخ  هب  نید  هاش  نوچنوخ  دـیکچ  هدـناز  رهپـس  هدـید ي  زا  نوگژاو  نیز  اب  وچ  همیخ  يوسب  دـمآدش 

یلگ دید  هدنکف  اج  رهنیک  ریغ  موق ، نآ  لد  رد  تفاین  يدصق  غیت  ریغ  تشد  نآ  رـس  رب  دیدن  يربانیمز  رب  هنارکـش  هب  شیوخ  يور 
یکاخنیرفآ كالفا  عماوص  رد  تساخرب  سدـق  نایبورک  هلمج ي  وا ز  ربص  ربنیبج  يرتشم  یهم  تفای  هداـتف  وس  ره  راذـع  نیمـسای 

داشمـش و هلال و  یبن ز  غاب  یهت  دش  هشیپ  افج  نایفوک  ساد  زانیع  روح  يوم  هیلاغ ي  رهب  دـندرب  وا  يولگ  نوخ  هب  تشگ  هقرغ  هک 
بارخ دوش  ملاع  هک  تقو ، هدیـسر  یتفگنیگن  مه  تشگنا و  مه  موش  دیلپ  وید  دوبر  وزک  مج  نآ  رب  ریط  شحو و  تسیرگبنیمـسای 

هام درگ  هلاه  نوچدندز  ناهج  قلخ  مغ  شتآ  رب  نماد  دـندز  نایم  رب  نیک  نماد  هفوک  لها  نوچباتفآ  عمـش  دوش  هتـشک  رهق  داب  زو 
ناـشن رب  نیبـب  هنوـگچ  اـفج  ریت  ریت  ناـشن  ار  وا  كدوـک  قـلخ  دـندرکدندز  ناـمز  ماـما  درگ  راو  هـقلح  فـص  تـیب  لـها  هراـبکیب 

دندز نانس  رب  وا  كرابم  رس  نیک  زو  زیت  غیت  هب  ار  یبن  هاگ  هسوب  دنتسخدندز 
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گناـب نوچ  ناگتـشک  زا  دـمآ  رب  قارفلازاوآدـندز  نامـسآ  تفه  نمرخ  هب  ررـش  وا  زک  ناـنچ  یـشتآ  دـندز  هنیک  هب  شا  همیخ  رد 
نوچ هکرعم  يوس  تشذگبناشدای  هب  ربمیپ  مان  تسین  هک  یتفگ  ناشداهن  تشرس و  هکنوچ  قافن  زا  دوبدندز  ناوراک  نآ  رب  لیحرلا 

سپنیسح رجنح  رب  وچ  داهن  بل  رهم ، زا  تفاکش  نامسآ  رگج  وزک  يا  هرعن  دزنیسح  رکیپ  نوخ  هب  هقرغ  دیشک  ربرد  نیـسح  رهاوخ 
قاس وچ  دریگ  بارطـضا  تمایق ز  نیمز  دوش  نابنجنیـسح  رواد  امـش  ام ز  داد  وچ  دهاوخ  باوج  رد  دـیئوگ  هچ  هورگ  ياک  تفگ :

وا زوس  دور  هکنیا  دـشابن  یغادنیـسح  رـس  نت  زا  هچ  زا  ادـج  سپ  دـیدرگ  دوبن ؟ رگم  یبرق  تدوم  یبن  دهعنیـسح  رداـم  یلع  شرع 
تـشد ردـمه  یتخیرورف ز  هوک ، هبرا  یتشذـگب  مغ  درد و  بنیز ز  لد  رب  هچنآ  تشذگبنیـسح  رهاوخ  رگج  زا  رـشح  زور  ات  نورب 

هب یـسرک  سدق  نایبورک  هرـسکی  دندش  نایرگتـسیرگ  نیمز  نامز و  هک  یـشروش  تساخرب  تسیرگ  نید  هاش  رب  وچ  هنیکـس  نیک 
مغ هشرف ز  نامسآ  ربتسیرگ  نیما  لوسر  درک و  هلان  لیربج  كانمرش  نامیـشپ و  هدرک  دش ز  سیلباتـسیرگ  نیرب  شرع  دمآ و  هزرل 

نیرفآ ناهج  میب  ناهج ز  دوخ  رب  دز  هنابز  خزود  شتآ  مشخ  بات  زاتـسیرگ  نیع  روح  نیرب  دلخ  هب  لد  زوس  زو  درک  كاچ  هماج 
باوخ رد  هچ  ردـپ ز  يا  تفگ : سپتـسیرگ  نیمـسای  نوچ  نت  نآ  رب  لد  زوس  زا  عادو  هگ  نوچ  نیمز  يور  گنر  هلـال  دشتـسیرگ 
ردـنا زور  هس  دوب  هداـتف  ناـیرع  باوخ  ياـج  شارهز  نماد  دوـب  هک  نت  نآـیا  هتفخ  كاـچ  دـص  نت  اـب  كاـخ  هب  رـس  یب  يا  هتفخ 

هنیک زا  تساوخ  شیوخ  ریش  یب  كدوک  رهب  بآ  نوچبآ  عنم  هشیپافج  نایفوک  دندرک  دوب  لوسر  تایح  بآ  هک  بل  لعل  نازباتفآ 
هب هزرل  راو  بامیـسباتک  دوخ  لاـمعا  هتفرگ ز  اهتـسد  رب  كاـخ  رـس ز  دـنرآرب  هلمج  قلخ  هک  يزورباوج  یـسک  شدادـن  ریت  هب  زج 

همان ابباتع  تبیه  زا  هلزلز  تشد  هوک و  رد  ریز  هب  رس  میب  زا  همه  ایبنا  هدنکفاباطخ  دسر  تزع  قدارـس  سپ  زا  نوچ  دتف  نیرب  شرع 
باسح فقوم  رد  وچ  هدنکف  رس  دنیآ  هورگ  نآ  رذع  دوب  وچ  هیس  ي 
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یتفگ دندش  البرک  هلفاق ي  ماش  يوس  نوچدنز  رت  کشخ و  رب  دیآ و  مشخ  هب  خزود  دنز  رس  هب  ارهز  وچ  شیوخ  تسد  هک  مسرت 
ادج اهگنسرف  هب  دندش  نت  اهرسدندش ز  ادج  نوچ  ادهـش  زا  هاگلتق  رد  تیب  لها  دمآرب ز  عادولا  دایرفدندش  الب  راید  هب  مغ  رهـش  ز 
ردپ ناشزان  هک  نالفطدندش  افق  زا  ناور  هنهرب  هقان ي  رب  يدـمحا  نانیـشن  هدرپ  شیپ و  اهرـسدندش ز  اغد  موق  وچ  هناور  هر  مزع  رب 

ازـسان ره  هنعط ي  رگج ز  نینوخ  تسد  هتـسب  ناریـسا  ماـش  ياـه  هچوک  رددـندش  اـفج  لـها  هناـیزات ي  نازرل ز  دیـشک  یم  رهم  زا 
كاخ رب  یفطـصم  ناتـسلگ  هب  نیک  مومـس  دز  نوچتفر  دایز  لسرم  دمحا  نید  هرابکی  تفر  داب  هب  نامیا  نمرخ  ماش  روج  زادـندش 

هب ار  یبن  دزم  رجا و  دندادیفطصم  ناتسبش  عمش  هنیک  داب  زا  دش  هتـشک  وچ  نامیا  لفحم  دننام  کیراتیفطـصم  ناحیر  هلال و  تخیر 
نیا دندرکیفطصم  ناتسلگ  هب  لگ  ورس و  تشاذگن  ناسکان  دادیب  هشیت ي  دانع و  سادیفطـصم  ناسحا  یفالت  شوخ  دندرک  زیت  غیت 

هشوگ ي ادـج ز  ددرگ  هاـنگ  نیز  هراـبکیب  قلخ  تسد  هک  مسرتیفطـصم  ناـمیپ  وچ  دوبن  نیا  تما  اـب  يور  هچ  زا  ترتع  اـب  هلماـعم 
رد دوش  ازج  تقو  وچ  باسح  فقوم  رددوبن  البرک  مغ  درد و  وچ  یمغ  درد و  دوبن  الب  نیا  ناج  هب  ناهج  نیا  دوب  اتیفطـصم  ناماد 

شتآ دوش ز  خزوددوش  اطخ  باوص و  ضرع  روشن و  زور  داد  لدع و  يوزارت  شیپ  هک  یمد  زا  هآدوش  اهچ  منادـن  لدـع  هاگـشیپ 
هجل ي (1) وچ  نیمز  يور  شرع  ياـپ  هب  اـت  دوش  هاوخ  داد  وچ  ارهزدوش  اـهر  کـلام  فـک  زا  شناـنع  مسرت  رو  هلمح  وـچ  تریغ 

نیز هرابکیب  رـشح  زور  هک  مسرتدوش  البرک  هعقاو ي  هرابود  اپ  رب  نید  هاش  وچ  رـس  یب  نت  اـب  كاـخ  دزیخدوش ز  اکب (2)  زا  نوخ 
باوج ایآدوش  یفطـصم  يوس  هراچ  رهب  لـیربج  باـتع  تبیه  زا  دـیآرب  مهب  رـشحمدوش  ادـج  تمحر  نماد  ناـهج ز  تسد  هاـنگ 

اـضر راـیع  ربص و  ردـق  مولعم ، دوبن  ـالبرک  هعقاو ي  هناـمز  رد  رگـالبرک  نادیهـش  نوخ  نوچ ز  دنـسرپ  ـالب  رپ  زور  نآ  رد  تسیچ 
دوبن ازج  زور  تعافش  ودب  ناسآ  تشادن  یبن  رگ  ادف  يارب  نینچ  یطبسدوبن 
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يارب زا  صوصخم  فرـش  زا  یئاج  وا  هبق ي  نورد  زا  ریغدوبن  البرک  هعقاو ي  لوبق  ار  سک  وا  ریغب  دـش  ـالب  ضرع  وچ  نارباـص  رب 
نیا و زا  لوسر  ترتع  اب  هلماعم  نیا  هک  اقحدوبن  ادـص  نیا  نیرب  رهپـس  دـبنگ  رد  رگج  زا  هلان  رگا  دیـشک  یمن  تنیزدوبن  اـعد  لوبق 
درد و نیا  هدهع  اجک ز  دیآدوبن  ادتبا  افج ز  مخت  كاخ  ریز  رگ  رس  دیـشک  تواقـش  تخرد  کلف  رب  یکدوبن  اور  ربمیپ  دعب  نآ ز 

نوخ رشح  هب  ات  رگا  دراب  هنامز  مشچ  نورب ؟ مغ 
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ینامرک داؤف  - 21

هراشا

يو .تخادرپ  راعشا  ندورـس  هب  یگلاس  تفه  زا  تفای و  تدالو  نامرک  رد  .ه  لاس 1270  رد  داؤف »  » هب صلختم  یـسدق  هللا  حتف  اقآ 
رد ناـمرک  رد  داؤف  یگدـنز.درب  اـه  هرهب  ناـنآ  تیونعم  زا  تشاد و  صاـخ  تدارا  یلو  هللا  تمعن  هاـش  يوـلوم و  نیدـلا  لـالج  هب 

راثآ .درک  رمع  لاس  داتفه  .تسا  هداد  خر  .ه  لاس 1340  زا  سپ  شتافو.تشذگ  یم  بسک  قیرط  زا  ملع  بسک  شاعم و  لیـصحت 
ع)  ) تراهط تمـصع و  نادناخ  هب  داؤف  .تسا  هدیـسر  يدعب  ياهپاچ  هب  ررکم  دـش و  پاچ  عمج » عمـش   » مانب يا  هعومجم  رد  داؤف 

: دوش یم  لقن  ریز  رد  يو  یثارم  زا  ییاه  هنومن  کنیا.تشاد  یصاخ  داقتعا 

نیسح ءاثر  رد 

لهاج رگا  نمتـسا  نیا  تقیقح  هک  تقیقح  دـننیب  وت  رد  تسا  نیب  تقیقح  وچ  تقیقح  لـها  شنیب  «. عمج عمـش   » باـتک زا  لـقن  هب 
تسا نید  منیمه  تسا و  نیسح  يور  ما  هلبق  قیرط  خیش  رگا  مهارمگ 
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ره تساـم  لد  غارچ  باوخ  در  وت  يور  نیمه  هنتـسا  نیب  تقیقح  مشچ  ارم  هک  تقیقحب  نم  هدـید ي  زا  دوب  تقیقح  ياـنیب  وـچ  وا 
ترکیپتسا نیگمغ  لد  تسانیب  هدید ي  ار  هک  ره  درب  يداش  ناهج  قلخ  زا  وت  يور  تقرفتسا  نیلاب  رب  هک  تسا  یعمـش  وت  رون  مبش 

هک حبـص  مد  ات  بش  همه  دـیآ  وت  حورجم  رکیپ  زا  مدایتسا  نیـسای  رگم  تامیـس  فحـصم و  تندـب  ریت  كوان  زا  دـش  تایآ  رهظم 
نید ورسخ  دز  هسوبتسا  نیرسن  لگ و  قرغ  نانفک  نینوخ  هک ز  الب  برک و  هکرعم ي  رگم  تسا  قشع  غابتسا  نیورپ  خر  هب  ممشچ 
یپ زا  رهق  هب  هک  رتوبک  نوچ  رارف  هب  وس  ره  وت  لافطا  نمشد و  افق  زاتسا  نیریـش  تبل  هک  مسوبب  زاب  تنهد  تفگ : رغـصا و  نهد  رب 

شعن رـس  هک  میوگ  هک  هب  ار  يرتخدتـسا  نیچ  رد  منطو  ماش و  بناج  مرفـس  تفگ : یم  الیل  لد  ربکا  هرط ي  مخ  ردتـسا  نیهاش  وا 
داؤف رگتسا  نیکمت  یب  تما  زا  یبن  رب  افج  نیا  مما  هب  میوگب  هک  منید  تریغ  دشک  یمتسا  نیکست  ین  رس  رمش و  یلیس  تیلست  ردپ 

تسا نیکسم  لد  جنگ  ینغ ، یناطلس  قشع  بجع  هچ  دش  ینغ  وت  قشع  مغ  زا 

ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  رد  یعابر  دنچ 

نوخ و هب  راسخر  ادخ  تاقالم  لد  لها  هدید ي  ردتسوت  هتشر ي  افخ  زا  لد  رهب  هتسویپ  تست  هتـشک ي  یملاع  ناج  هک  هتـشک  يا 
ياراد عون  هدـنزورف ي  نتـشیوخ  هدنزوسنیـسح ي  تسا  نیـسح  تلزنم  هب  هدـنیاپ  تسا  نیـسح  تفرعم  اشنم  رـستسوت  هتـشغآ  قرف 

نیسح تسا  نیسح  تفص  نینچ 

مولظم تنطلس 

ناـیک ار ز  ناـیک  داـتفا ، تنطلـس  مچرپتـسادخ  رون  دوـشن  یناـف  هک  هوـلج  نآ  يرآ  تشگن  شوماـخ  وـت  روـن  یلو  تشک  تنمـشد 
ار هدنزتساجب  مولظم  هیاپ ي  دش و  تسد  زا  ملاظ  متـس  دـنام  اجب  هن  رگمتـس ، درک  اقب  هنتـساول  هدـنیاپ  هک  تسوت  تنطلـس  تنطلس ،

نیا یلو  داد  رس  وت  ياپ  رد  هک  تفای  نآ  تلودتسافق  شتایح ز  هک  يدیهش  تسا  هدنز  هکلب  تسوا  یپ  زا  گرم  هک  دنناوخن  هدنز 
تساقب طرش  انف  هک  قیالخ  دننادب  ات  قشع  هر  ردنا  یتخاب  ناج  رس و  لوا  رد  وتتساپ  رس و  یب  ره  تماق  رب  هن  رابق 
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یئافص دمحا  ازریم  - 22

هراشا

صلخت هک  یقارن  دـمحا  الم  جاح  صلخت  مان و  هب  ار  يو  اـمغی ، شردـپ  .دـش  دـلوتم  .ه  لاس 1235  رد  امغی  دـنزرف  نیمود  یئاـفص 
یبهذم یحور  هک  یئافـص ، راعـشا  بلغا  .درک  رایتخا  دوخ  نکـسم  نمأم و  لاجنج  زا  رودب  ار  قدنج  يو  .دیمان  تشاد ، یئافـص » »

رد هدورس  یناشاک  مشتحم  يافتقا  هب  هک  دنب - دودـح 128  رد  يو ، یثارم  زا  يا  هعومجم  .تسا  ع )  ) تیبلا لها  یثارم  رد  تشاد ،
رد .ق  .ه  لاس 1314  رد  یئافـص  .تشاد  تراهم  زین  خیرات » هدام   » نتخاس رد  رعاش  .تسا  هدـش  پاچ  نارهت  رد  يرجه  لاس 1315 

.تفای تافو  قدنج  هیرق ي 

تراهط تمصع و  تیب  لها  يازع  رد 

تایح زا  سپ  یتسه ، سب  وت  يرادازع  رهب  میدق  تاذکاچ  حبص  نابیرگ  زاب و  ماش  يوسیگ  كاخ  طیـسب  رد  وت  متام  هب  لزا  زا  يا 
بلاق همه  را  دـیاش  حاوراکاخ  ریز  هب  دـبیز  همه  نایناهج  ناج  تشد  يور  هب  نایرع  وت  كاچ  كاچ  مسج  اتکاله  دزـس  رـسکی  وت 
دومن دیاشن  تفگ  هک  نوخ  هب  ار  نوخ  قلخ  نوخ  شخب  ناما  تسا  هدـمآ  وت  نوخکانبات  مسج  زا  وت  كاپ  ناج  تفر  ات  دـننک  یهت 

كادف انحور  تهر ، كاخ  راثن  اهرس  کیدل  انبلق  تهگراب ، میقم  اهنت  ؟ كاپ
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تسا يرجنخ  زیرنوخ  خرچ  ماین  زا  نابل  هنشت  لتق  هب  ین  ینراکشآ  دش  متام  نخان  خرچ  رهچ  رب  راکشآ  دش  مرحم  لاله  قفا  زا  زاب 
رد تبیـصم  لعن  تسین  هام  نیاراکـشآ  دـش  مچرپ  هرط ي  زارط  کنیو  رهپـس  رگد  متام  تیار  تشارفرب  ایراکـشآ  دـش  مک  مک  هک 

تـسبراکشآ دـش  مدامد  لیـس  هدـید  جاوما  تشگ ز  دـیدپ  یپایپ  ربا  هنیـس  هآ  زاراکـشآ  دـش  مدآ  هدود ي  غاد  رهب  زک  تسا  شتآ 
رس و هفوک  البرک و  اب  داتف  ات  تخوس  ناهج  ود  مرح  برثی و  ربتیب  لها  راب  الب  نیمز  رد  دوشگب  تیب  لها  رازآ  هب  وچ  رمک  نامـسآ 
رد ای  دز  مایخ  رد  نیک  شتآ  منادن  نمـشدتیب  لها  رادرـس  هیرام  نحـص  هب  هگرخ  دز  هک  نوگن  دـش  یلع  لآ  ياول  زورتیب  لها  راک 

، همهاو فوخ و  شیوشتتیب و  لها  رالاس  هلفاق  تسب  راب  نوچ  دنامن  اجب  ترسح  شتآ  زج  ناوراک  نازتیب  لها  راب  ررش  هآ  تفرگ ز 
لها رامیب  تبرش  مشچ  بانوخ  ناگتشک  ياضعا  مهرم  تشد  كاشاختیب  لها  رای  مغ ، ترـسح و  جنر و  هودنا و  ناسکیب  راوخمغ 
هجو چیه  هب  یباجح  هلفس  مصخ  تشاذگنتیب  لها  رادیب  هدید ي  گرم  باوخ  زج  دیدن  تمتام  رد  وت و  نوخ  كاخ و  هب  یتفختیب 

یتسرپ يادخ  يوعد  ابراوس  رس  هب  ات  رس  هدایپ و  رپ ، هباترپ  ندب  کی  زیرنوخ  هب  هفوک  البرک ز  اتتیب  لها  راسخر  هب  وت  متام  درگ  زج 
نیزراوخ تیب ، لها  زیزع ، باـتک  اهمـشچ  رد  لد  هب  یلو  ضغب  بل و  رب  لوسر  رکذراودـیما  تمحر  هب  ملظ  مازتلا  زو  زوس  يادـخ 

رجه بات  هب  نانآ  يوق و  لد  قاشع ، وچ  لصو  دای  هب  ار  واراشبآ  گنس  رب  هدز  رس  هنهرب  نت  سب  رهن  بآ  ياپارس  هتسکش  رگم  مغ 
لد هب  کشا و  جوم  هدید  ردرابکشا  هراسخر  هب  عمش ، وچ  نایم  رد  وا  مغ  بیج  هب  رـس  ازع  عمج  وچ  مرح  لهارازن  نت  قوشعم ، وچ 

لافطا سکیب و  نارهاوخ  زج  دروخن  یـسک  ار  تمغ  هک  مرب  اجک  مغ  نیاراز  ياـه  هلاـن  بل  هب  غاد و  لـیخ  هنیـس  رب  درد  ياـههوک 
زا مصخ ؟ درک  هچ  تداهش  دعب  هک  نیب  مارکادیرد  نهریپ  رحـس  ماش و  دیرب  وسیگ  بش  زور و  هک  تیازع  هتفرگ  لزا  زا  رهددیماان 

دیکچ نوخ  زین  نآ  زا  شدیرب  رس  هک  یغیت  راز  تسیرگ  اهنت  هن  لیتق  نیرب  لتاقدیرب  نفک  نوخ  زا  شتسب و  هزانج  ین 
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تقو تسین  هظحل  نیاک  دینز  رس  هب  رتمک  هنیـس و  دینک  رتمکامـش  يرادرـس  تبون  تسا  هزین  اب  نیزا  دعب  هک  مهنم  دینک ز  رظن  عطق 
مه مصخ  ام ز  نوخ  بلط  دنک  وا  مشخ  مهامش  يراوخ  ام  تداهش  تزع  زا  ربص  دینک  يریـسا  لذ  هب  رگ  تسین  مکامـش  يرادازع 
هب شیوخ  ياهمخز  نوچداتف  هگلتق  رد  هلتاقم  زا  سپ  یـساپ  داتف  هش  هب  نارای  لاتق ز  تبون  نوچامـش  يراکددـم  هب  دـسر  وا  رـصن 
هچ هب  نایرع  رکیپ  هراپ  هراپ  اب  زیزع  یفسوی  دسح  لها  دانع  زا  ایداتف  هر  كاخ  رد  هدز  نوخ  هب  رپ  غرم  نوچ  تسـشب  نوخ  بادرگ 
زا زیخ  هنتف  بالیـس  وچ  هاپـس  زا  یجوف  سپداـتف  هقناـخ  هدـکتب و  ناـج  هب  شتآ  تخوس و  رفک  مالـسا و  لد  وا  گرم  غاد  ردداـتف 
ین بوچ  زا  يو  يولگ  هبانوخداتف ي  هلک  رگ  دزـس  باتفآ  قرف  زا  دنامن  یعقرب  مرح  ناوناب  يور  ربداتف  هگمیخ  رد  دـمآ و  هاگبرح 

رب همه  هش  ساپ  هب  اهنتناوراک  ناراوس  هقان  لیلد  اهرس  يرکشل  ناراذگ  غیت  لیتق  اهنت  ؟ نانس یلدنهآ  همه  اب  تسیرگ  نوخ  ای  دیکچ 
یتیانک ز اهنتناگتشک  حورجم  رکیپ  ناشن  اهرس  بل  هنشت  ياهرس  ترسح  هاوگ  اهنتناور  مرح  لها  یتسرپرـس  هب  اهرـس  میقم  ناتـسآ 

ناـغف رب  ناوـت  هک  اـجک  زا  نت  باـت  تشادـن  ناوـت  بت  زا  نت  هب  ـالبرک  رامیبنامـسآ  ياهمتـس  یتمـالع ز  اهرـس  نود  رهد  تاداـعم 
یئاج لد  يارس  رد  ارـسا  مغ  دش  دمآ  زتشادن  ناج  دیوشب ز  تسد  هک  ردق  نآ  بآ  تسین  بیرغ  شدنکفن  اپ  یگنـشت ز  رگتـشادن 
ناهج دش  روک  ایتشادن  نامک  رد  افج  ریت  رهپس  رگید  دوب  محر  باب  زا  هن  دنام  هک  مه  دیص  نیاتـشادن  ناگتـشک  نآ  ترـسح  يارب 

يراوخ همهنآ  شنانمشد  زو  دوبن  نیقی  يرای  همه  نآ  شناتسود  زاتـشادن  ناشن  یتسه  هکنانچ ز  نآ  تساک  ای  دیدن  وزا  یناشن  هک 
مرگ باتفآ  نآ  رد  هفوک  مه ز  ماش  اتتـشادن  ناغمرا  چیه  برثی و  يوس  تفر  یم  درد  غاد و  ریغ  نطو  ناتـسود  رهب  زاتـسادن  نامگ 

تشادن نابیاس  ادهش  رس  هیاس ي  زج 
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اپ یلخن ز  مدـبمد  دادـیب  هشیت ي  نید ز  غاب  رد  ؟ داتف رب  گرب و  ره  وت  ياپب  رـس ، دوب و  ناج  تسخن  زک  وت  یلاهن  هچ  اونین  لـخن  يا 
هدـید ي هب  البرک  زاداتف  رز  تشط  کلف  ماـب  نوخ ز  رحب  رد  دوسکاـخ  رهچ  نآ  دـش  هنهپ  لاـمیاپ  اـتداتف  رـس  هب  يورـس  دـمآرد و 

ابمیور یم  رادیرخ  يوجتسج  هب  اج  نیز  دنام  شورفان  ناور  بآ  ياهب  رد  ناجمیور  یم  راتفرگ  میدمآ و  هتسراو  میور  یم  رابنوخ 
زک دوس  هچ  نادواج  دـشن  وت  زا  وچ  شطع  عفرداب  راس  همـشچ  زا  لد  نوخ  هلجد  هب  يراج  طـش  راـنک  ردـنا  تیماـک  هنـشت  فصو 
ره وت  ثیدح  هشیدنا ي  زداب  راچد  ناهیک  هجنکش ي  اب  دیواج  دنک  یهت  ولهپ  وت  غاد  لوبق  زک  نآداب  رابیوج  ام  نماد  هدید  کشم 

زاالبرک نامهم  تمـسق  دوبن  یتوق  البرک  ناوخ  زا  نت  بات  درد و  غاد و  زجداـب  راـگزور  هثداـح ي  مکح  روصحم  دـیهراو  هک  لد 
گنرمه دـنمد  نفک  نوگلگ  وت  ياـهمخز  غاد  ربـالبرک  ناـبایب  هوک و  تشد و  ناـماد  تخوسن  نوچ  هک  مرآ  بجع  ناگنـشت  مرش 

نآ سک  درکن  دوخ  هک  یتفگالبرک  نامیلـس  تخت  نیگن و  جات و  تفر  داب  هب  لطاب  تلود  نانمیرها  زالبرک  ناحیر  لبنـس و  هلـال ،
نآنت زارط  شنوخ  توسک  تشگ  هک  سپ  ناز  یتعلخ  تخادرپ  هیداب  كاخ  شدابنهریپ ز  ود  ار  وا  رکیپ  دوب  هکنآ  اب  نفک  ار  هتشک 
بات هب  نانآ  فوسک و  رد  سمـش  وچ  هعماج ، هب  ناج  هجنر  نآنتف  رپ  نارود  هدنام ز  هدنز  ياج  رب  لاسدرخ  ماکان  سرون  ناکدوک 
دعب هک  ادردنسر  کی  هب  رهاوج  دقع  وچ  ناگتـسب  رپ  ساره  دص  هب  ثداوح  دیـص  وچ  ناگتـشگ  رـسنکشرد  يوم  نوچ  هبیان (1) . 

اهبنوخ دنکن  افو  ار  لتق  نیا  صاصق  رد  دـنزیر  همه  زا  لماع  ود  نوخزونه  افج  لها  هنیـس ي  تسا  رپ  نیک  زا  زونه  البرک  هعقاو ي 
زور ره  تشذـگ  اهنرق  ون  هنهک و  ياه  هصق  ربزونه  ازع  نیا  دورن  نایم  زا  هچ  رهب  ناـج ، ناـهج  نآ  ناـهج  ناـج  دوبن  رگ  دوخزونه 

زونه اپ  تسد و  نوخ  هب  هدیرب  رس  غرم  نوچ  يدز  وا  مصخ و  شمرح  ریسا  مرگزونه  ارجام  نیا  دوب  رت  هزات 
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ره رهد  مام  دنزرف ، هدز  متـس  نیا  گوس  ردرابکـشا  هماخ  نوچ  مهایـسور و  همان  نوچ  رازه  زا  کی  متفگن  هک  متـس  نیا  حرـش  رد 
دمآراو بارـس  تلجخ  شتآ  هنرا ز  يدیکـشخ  تسین  مرـش  بآ  طـش  هلجد و  مشچ  هب  من  کـیراترات  هیوم  زا  دـنک  ناوسیگ  ماـش 

راهب یپ  ار ز  نازخ  دابم  رگد  بر  ای  یمشاه  ناناوج  راهب  نازخ 

ءادهشلادیس ءاثر  رد 

هتشذگ ناج  زا  ریلد و  راصنا  ناوعا و  و  ع )  ) یلع نب  نیسح  ءاثر  رد  لیکـشت و  دنب  رد 12  هک  تسا  یلصفم  دنب  حیجرت  زا  یبختنم 
ناشالبرک رد  سپس  نآز  يدرک  هراوآ  نطو  زا  ار  یلع  لآ  کلف  يا.تسا  هدش  هدورس  يدیـشروخ  لاس 1287  رد  راوگرزب  نآ  ي 

ار نادرم  ریـش  كاپ  مشچیدرک  هراوخمدآ  ناـگرگ  هجنپ ي  ریـسا  سپ  ار  مرح  نـالازغ  نمیا  يداو  زا  یتخاـتیدرک  هراـچیب  يدرب و 
نیک ار ز  شنارتخد  هگنآ  سپ  رس ، يدیرب  ار  نمحر  شرع  راوشوگیدرک  هراپ  تبیـصم  نیز  ار  ادخ  ریـش  لد  مه  هراپ  هراپ  يدومن 
ینک اتیدرک  هراـخ  گنـس  ار ز  لد  نامـسآ ! يا  رگم  وت  یتسکـش  نیک  گنـس  زا  ار  ارهز  دـنزرف  ههبجیدرک ي  هراـی  راوشوگ و  یب 

نکیلو ناکاپ  قح  رد  لوا  زا  يدرک  اهروجیدرک  هرایـس  تباث و  رپ  نید  يادعا  زا  ار  تشد  ناهنپ  هنیک  ربا  هب  ار  تمـصع  دیـشروخ 
هراوهگ نآ  دـصق  نیک  زا  مرـش و  يدرکن  نوچ  هراوهاگ  نایم  ردـنا  ریغـص  يدـید  یکدوکیدرک  هراـبکی  ار  روج  ربمیپ  لآ  قح  رد 

هناخ نیک  شتآ  زا  یتخوسیدرک  هراچ  شریت  ناکیپ  زا  هظحل  کی  رد  وت  دوخ  نایرگ  لفط  نآ  یشوماخ  رد  دنتـسج  یم  هراچیدرک 
دایرف روج و  زا  داد  دادیب و  زا  خوآ  تیافج  زا  داب  رب  تفر  ارهز  لآ  نامناخیدرک  هراظن  شتآ و  نآ  رس  رب  يداتسیاو  ار  یلع  لآ  ي 

لآ میرح  رد  نیک  شتآ  يدـنکف  نوچیتـشگنرب  هر  نیا  زا  ار  ارهز  لآ  یتـشکن  اـت  یتـشگن  ربـمغیپ  لآ  نیک  هـب  زج  انامـسآتیافج  زا 
یب نآ  رد  ار  وا  ور  هچ  زا  روای  تسا و  رای  یب  هفوک  ردنا  ملسم  يدیدب  نوچیتشگن  رتسکاخ  هک  دش  نوچ  ناشراب  شتآ  هآز  نیسای 

نادـنز هب  نوچیتشگن  ربهر  یبناج  ار  ناگتـشگمگ  نآ  هچ  زا  ار  هر  دـندرک  مگ  هفوک  ردـنا  ملـسم  لفط  ود  نوچیتشگن  روای  يروای 
یتشگن رطضم  كدوک  ود  نآ  راوخمغ  ور  هچ  را  كدوک  ود  نآ  دنداتف  هللادیبع 
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زا ناکدوک  نآ  دـندش  نوچیتشگن  رـس  یب  ور  هچ  زا  یتشگن  نت  یب  ور  هچ  زا  رـس  یب  تشگ  ثراـح  غیت  زا  ناـکدوک  نآ  نت  نوچ 
نآ نابیتشپ  هچ  زا  لباقم  دـش  نیک  رکـشل  اب  یلع  نب  نیـسح  نوچیتشگن  ردام  یب  نالفط  نآ  درگرب  ور  هچ  زا  نازادـگ  ردام  تقرف 

ارهز لآ  نامناخیتشگن  رگنل  یب  دادیب  قروز  يا  ور  هچ  زا  ص )  ) دمحم لآ  یتشک  دش  مغ  جوم  راچد  نوچیتشگن  رکشل  یب  ناطلس 
تیافج زا  دایرف  روج و  زا  داد  دادیب و  زا  خوآ  تیافج  زا  داب  رب  تفر 
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يروبص مظاک  دمحم  - 23

هراشا

رهـش زا  هزات  دنتـشاد و  لاغتـشا  یفابریرح  تعنـص  هب  هک  يا  هداوناخ  رد  يرمق  يرجه  لاس 1259  رد  يروبـص  مظاک  دمحم  ازریم 
.دوب ناـشاک  برجم  نادرم  زا  رقاـب  دـمحم  جاـح  شردـپ  .دوشگ  ناـهج  هب  هدـید  دـندوب ؛ هدرک  ترجه  سدـقم  دهـشم  هب  ناـشاک 

زا سپ  داد و  حـیجرت  ار  ملع  لیـصحت  مظاک ، دـمحم  ازریم  اما  دـنتفای ؛ لاغتـشا  ردـپ  لغـش  هب  همه  مظاـک ) دـمحم   ) زج شنادـنزرف 
هب یناوـج  يادـتبا  زا  تخادرپ و  ناـمز  دـیتاسا  دزن  رد  هفـسلف  تمکح و  یبرع و  یـسراف و  تاـیبدا  لـیمکت  هب  یتامدـقم  لیـصحت 

.دـش نارقا  دمآرـس  تشگ و  لیان  يوضر  سدقناتـسآ  یئارعـشلا  کـلم  خـماش  ماـقم  هب  ماجنارـس  اـت  دـیزرو  لاغتـشا  رعـش  ندورس 
( یناشاک روبـص  دمحا  ازریم   ) زا يروبـص )  ) مردپ صلخت  هک  دسیون  یم  ابـص  نشلگ  همدـقم ي  رد  راهب ، ءارعـشلا  کلم  شدـنزرف 
هب هدوب و  دنب  ياپ  هزادنا  یب  يرشع  انثا  بهذم  یمالسا و  دیاقع  لوصا  هب  يروبص  .تسا  هدش  هتفرگ  ابـص  ناخیلعحتف  هدازردارب ي 

تسا و هدش  هدورس  مالسا  نید  نایاوشیپ  همئا و  حدم  رد  وا  دیاصق  بلغا  هکنانچ  دیزرو ؛ یم  صالخا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي 
تافو يرمق  لاس 1322  رد  يروبـص  مظاک  دمحمدوب  نایذه  مامت  متفگ  هچنآ  ربمغیپ  لآ  حدم  زا  زجب  : دیوگ یم  يا  هعطق  رد  دوخ 

.تفای
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: میروآ یم  ریز  رد  تسا  یثارم  ياهراکهاش  زا  هک  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  بئاصم  دنب  هدزاود  کنیا 

نیسحلا هللادبعابا  ترضح  هیثرم  رد  دنب  هدزاود 

هدیدرگ هراوآ  نطو  زا  یناوراک  منامگدیآزاب  هصغ  رپ  لد  زک  ینیـشتآ  هآ  وچ  دیآ  زادگ  زوس و  اب  تخـس  یناوراک  ياردـلوا  دـنب 
زاوشیپ لزنم  هب  لزنم  لجا  ار  وا  ارچ  ص )  ) ربمغیپ دنزرف  نیـسح  زا  تسا  ناوراک  نیا  رگادیآ  زادـگناج  ياه  هلان  اب  سرج  زاوآ  هک 

نوچ بر  ای  ماش  تشگزاب  تقو  هبدـیآ  زارد  سب  یهار  ز  بنیز ، ادـخ ، سومان  هک  نک  اپ  رـس  رب  تزع  هاگرخ  یگمیخ  اـی  الادـیآ 
ناـمهیم یقارع  لد  تخل  نوـخ و  شناـن  بآ و  یناوـخ  هدرتـسگ  کلفدـیآ  زاـن  دـهم  ردـنا  زورماـک  یلع  تخد  نیهب  شلاـح  دوـب 

زاوـن ناـمهم  نـینچ  زگره  ناـبزیم  هدــید  هـک  دنتــسب  ناـن  بآ و  يزاـجح  ناـنامهیم  يور  هبدــیآ  زاــجح  زا  ناــمهم  تـساراد و 
رد هک  ار  یئادتقم  مزانبدیآ  زارفرـس  رـس  زا  شرفک  حـمر  هک  نیب  یتفگـش  الیواو  تسا ، زارفارـس  يو  زا  نید  هک  یهاشنهـش  !؟ دـیآ
اب لیربج  تعاط  هنوگچ  دراد  عمط  تعیب  رـشبلاریخ  هداز ي  زا  دیزیدیآ  زامن  ماگنه  وچ  دشاب  وضو  رـس  نوخ  شریـشمش ز  بارحم 

، رفک عیطم  هللاذاعم  ؟ دـیآ زاـجم  ناـمرف  ریز  هدینـش  سک  تقیقح  ددرگ !؟ نمرها  عیطم  هدـید  سکچیه  نامیلـس  ؟ دـیآ زاـس  سیلبا ،
ار ربمیپ  دالوا  تساوخ  نمـشد  هک  تعیب  نیزامود  دـنبدش  دـهاوخن  نیا  وشوگ ، لوتقم ، ندـش  دـیاب  رگو  دـش  دـهاوخن  نید  زگره 

ياهیریـسا لد ، رب  دنک  یم  ناسآ  هک  دـشاب  یلکـشم  نآ  ندـش ، نانود  تعیب  ریـساار  رجنخ  غیت و  ندرگ  دـنداهنب  هک  رتشوخ  نامه 
هللا تریغ  رگ  نیـسحار  ردارب  گرم  ناج ، ناک  رد  دـنک  یم  اراوگ  رکـش  نوچ  هک  نـالهاان  نیکمت  رد  تساـه  یخلت  هچار  رهاوخ 

زا غامد  رت  ندید  هک  رتناسآ  هدیکشخ  بل  نداد ، ناج  بآ  رانکار  ربمیپ  عرـش  اورنامرف  یقـساف  ددرگ  هک  دراد  اور  یک  اشاح  تسا 
ار رز  شلاب  يداهندب ، هاگ  هیکت  ندید  هک  دراد  فرش  ناهرب  دص  هب  نتفخ  كاخ و  يور  هبار  رفاک  موش  دیزی  یم 

117 ص :

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


ص)  ) ربمغیپ دنزرف  تعیب  ردنا  هک  نادرم  یهزار  رـس  نآ  دنزاس  ادج  نت  زا  افق  زا  هچ  رگا  نادرمان  شیپ  نادرم  دنرانورف  تریغ  رس 
قرف زا  نشوج و  نت  زا  دنزادنارب  رجنخ  هزین و  شیپ  هک  تمه  اب  باحـصا  یهزار  رگید  تسد  نآ  دـنهد  نت ، زا  ناشتـسد  دـتفا  رگ 
رغاس نورد  یئابهـص  دوب  تداهـشار  رکـشل  يایرد  دـص  ریـشمش  مد  زا  دنفاکـش  یبآ  دـنرب  ات  ناماک  هنـشت  رهب  هک  یناگنهنار  رفغم 
تایح بآ  انف  ماج  زا  دندیشونب  رخآ  تارف  يولهپ  دنداد  ناج  بآ و  دندروخنار  رغاس  دندیشون  دندیسوب و  هک  ناتـسم  یهز  رجنخ 
نارازه شیپ و  رد  تسا  ماش  هرنک  ارهز  يور  زا  مرش  هللا و  لآ  هب  نک  ارادم  نک  ارادم  یتخل  رـشبلاریخ  ترتع  اب  کلفموس  دنبرخآ 

، رتشا نارب  یمارآ  هب  ناـیرع ، هقاـن ي  بکرم  کـیرات و  بشنک  ارحـص  هوک و  رد  کـلف  يا  یمحر  تیبـلا  لـها  هب  یپ  ردـنا  تنحم 
کلفنک اپ  زا  شراخ  نوریب  تسد و  شریگب  یمارآ  هب  دـتفا  نیمز  يور  رب  هقان  تشپ  یلفط ز  را  بشنک  ایهم  ناشنیرز  دـهم  میوگن 

، يراوتم دنتـشگ  اجک  يرات ، بشنک  ادـیپ  خرچ  يادرگب  دـش ، مگ  نایم  زا  كدوک  ود  شتآ  يدز  ار  تیـالو  هاـگرخ  هک  بش  نآ 
نایورهام و نیا  يوجب  برغم  قرـشم و  زا  کلف  يا  مگ  تهم  رهم و  دوشنک  امیـس  هاـم  ود  نآ  زا  یـشیتفت  هاـم و  غارچ  نشور  نکب 

ادیپ رگانک  اراخ  راخ و  رد  وجتسج  نوتاخ  ود  نیا  اب  مه  وت  شدرگ  رد  ود  ره  بنیز  تسا و  موثلک  ما  ارحص  هبنک  یلـست  بنیز  لد 
ریزب يراوخ  اب  دـنداد  ناج  ود  ره  يراخ  ریز  منامگنک  ادرف  رهب  ار  نتـشیوخ  تبوقع  ياـیهم  بشما  ردـپ  یب  لـفط  ود  نیا  دـندرگن 

دنبدراد يا  هزادـنا  متـس  ملظ و  نامـسآ ، يا  تسا  سب  دراد  يا  هزات  ملظ  وت  رود  سفن  ره  هچ  رگانک  اشامت  ار  توبن  ياهلگ  راـخ ،
ناج هک  نت  کـی  نتـشک  يارب  ؟ هچ ینعی  راـهطا  ترتع  اـب  همه  نیا  تموصخ  هچ ؟ ینعی  راـتخم  دـمحا  لآ  هب  نیک  ار  کـلفمراهچ 

گرگ هلگ  هلگ  نوماه  هب  ارهز  فسوی  كاله  رب  نادـند  گنچ و  هداشگهچ  ینعی  رارج  رکـشل  نارازه  دـص  اـیهم  ناـبرق  شملاـع 
دنتشونن همان  متفرگهچ  ینعی  راکنا  همه  نیا  تعیب ، رارقا  زا  سپ  يدرک  نید  ناطلـس  اب  هچ  زا  تعیب  رارقا  تسخنهچ  ینعی  راوخمدآ 

هچ ینعی  راتفر  نانچ  بر  ای  نینچ ، ینامهم  هب  ینامهم  هب  دمآ  دوخ  و 
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رب همه  نتسب  مهب  ار  تفع  جرد  میتی  ياهرهگهچ  ینعی  رازاب  هچوک و  ردنا  رداچ  یب  رس  تمـصع  هدرپ ي  ناگدرورپ  ادخ  سیماون 
ینعی راد  بت  نت  اـب  نهآ  ریجنز و  لـغ و  يراـتفرگ  اـب  نکل  لهـس ، متفرگ  دوخ  يریـساهچ  ینعی  راوهـش  رهوـگ  نوـچ  نسر  کـی 

هب نایفسوب  روپ  تسد  کشخ  دمان  بوچ  نوچ  ارچهچ  ینعی  رامیب  اب  راجنهان ، راتفر  نینچ  نتسب  اپ  تسیاب  ارچ  رتشا  مکشا  ریزبهچ 
ینعی رافغتسا  هگنآو  نوخ  نتخیر  ار ، ادخ  ناربج  ار  ملظ  نیا  دنتساوخ  ادعا  رافغتـسا ، هبهچ  ینعی  رابرد  بل  نتـسخ  نارزیخ  بوچ 

وچ ناودـع  هنیک ي  زا  نیـسحمجنپ  دـنبتما  نیا  زا  داد  دـح  زا  تشذـگب  افج  تدالوا  رب  تما  نیا  زا  دایرف  ناربمغیپ  متاخ  يا  الاهچ 
یلع شدنزرف  هن  مساق  هن  دنام و  یقاب  سابع  رفعج و  نوع و  هنشنابرق  هب  ناج  دزاس  هک  نت  کی  ناروای  زا  دنامن  شنادیم  گنت  دمآ 

وا رهب  زا  دنامنـشناتسین  دش  یلاخ  هرابکی  اغد (1)  ناریـش  سابع ز  هن  دنام و  رهاظم  نب  بیبح  هن  ملـسم  هنـشنابات  هام  تعلط  هک  ربکا 
درک انمت  رکشل  نآ  دزن  دمایب  رب  رد  ار  لفط  نآ  تفرگشناتسپ  ریش  ردام  هدیکشخ  یگنشت  زا  دوب  هک  رغـصا  یلع  زا  ریغ  یـسک  روای 

ولگـشناکیپ كوـن  زا  بآ  دـنداد و  ناـمک  زا  شباوـج  يرآ  سک  داد  یباوـج  اـی  ار  وا  بآ ، منادنــشناشطع  ماـک  رت ، دـنک  اـت  یبآ 
دیهـش نآ  نوخ  دوب ، نادزی  نوخ  انامهـشناطلغ  دندرک  نوخب  نت  لمـسب  مین  غرم  وچ  شـشوگ  ات  شوگ  ناکیپ  كون  زا  دنتفاکـشب 

لعل رتنارگ  دمان  فک  هب  وا  نوخ  ندرک ز  را  دیاب  ناجرم  لعل و  ناناج ، هار  راثنشنادزی  كاپ  يوس  هب  نودرگ  رب  دناشفا  نآ  زا  يرآ 
ناغفا ز نویـش و  نودرگ  هبـشناماد  يور  ردام  تفرگب  ردـپ  شوغآ  نینوخ ز  هقادـنق ي  اـب  لـفط  ناـک  یتعاـس  ناز  ناغفـشناجرم  و 
رخآ ز بارتوـب  لبـش (2)  دنام  سکیب  وچ  ارحـص  نآ  ردمـشش  دـنبدش  تمایق  روش  مرح  رد  اراکـشآ  یتفگ  وت  دـش  تماما  هاگرخ 

يا هک ، اب  يراپـس  یم  ار  ام  هک  نوریب  هگ  همیخ  زا  دـندمآ  نز  شـش  تصـش و  هگان  هکرخآ  باکر  ردـنا  اـپ  دروآ  یـسکیب  تسد 
رد يا  يدنـسپرخآ  بارخ  ماش  يوس  ار  ام  نایفوک  نیا  دـنرب  نونکا  يوش  بیاغ  ام  رگ ز  تداعـس  حبـص  يا  وترخآ  باـقر  کـلام 

رخآ بانط  کی  رب  همه  رهوگ  نوچ  دندنب  ورف  ار  تناکدوک  تیالو ، جرد 
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هگنآ رت و  مشچ  اب  ار  تیبلا  لها  داد  یلسترخآ  باقن  یب  يور  هناجرم  هداز ي  مزب  هب  يراوخ  دص  هب  ادعا  دنرب  يراد  اور  ار  تلایع 
بآ هعرج  کی  ناگنشت  رهب  دومرف  بلط  نانیدیب  دندینـشن  ار و  تجح  مامتا  درک  وچرخآ  باتـش  اب  بکرم  دنار  تداهـش  نادیم  هب 
نوچ رابشتآ  ریـشمش  نایم  زا  دروآربرخآ  باوج  شدنداد  ریـشمش  زا  بآ و  دندادن  مدرم  ایح  یب  ناز  اهب  یب  بآ  دومرف  بلطرخآ 

دمآ ز نیمز  رب  نیز  زا  هک  نت  رب  ردق  نآ  شنانس  غیت و  فرط  ره  زا  دندزرخآ  باهـش  نوچ  نیطایـش  نآ  بلق  هب  ار  دوخ  دزب  ردیح 
سمـش نوچ  شرـسرخآ  باتفآ  ردنا  دندنکفا  كاخ  يورب  ار  شمـسج  دندرک و  نانـس  رب  شباتفآ  نوچ  رـسرخآ  باسح  یب  مخز 

ندب شناروتس  مس  زا  هک  میوگ  یمنمتفه  دنبدمآ  ماقم  شکاخ  اب  کیل  نکاس  بطق  نوچ  شنت  دمآ  ماش  رهش  ردنا  کیل  رئاد (1) 
میوگ یمه  نتشک  سپ  زا  دندرک  هچ  شهاگرخ  هب  میوگ  یمندش  نوخ  رد  هقرغ  نت  نآ  زا  كاپ  ارحـص  هک  میوگ  یمه  دش  نوچ 

نوکـس یب  رـسکی  هک  میوگ  یمه  نکـسم  دش  كاخ  ار  وا  هک  یتقو  دش  هچ  میوگ  یمندـش  نودرگ  هبات  شهاگ  همیخ  زا  دود  هک 
هک میوگ  یمندش  نوعلم  یلوخ  هناخ ي  نامهم ، هک  میوگ  یمه  اما  شرـس ، رب  دمآ  هچ  لوا  بش  میوگ  یمندـش  نوکـسم  عبر  نیا 

یلع گرم  زا  سپ  یلیل  دش  هچ  میوگ  یمندش  نوریب  تشگنا ، هرمه  شتـسد  هک ز  میوگ  یمه  ینامیلـس  تسد  زا  متاخ  دش  نوچ 
هلبآ رپ  همه  میوگ  یمه  شنالفط  ياپ  هریب  هار و  رد  دـش  هچ  میوگ  یمندـش  نونجم  وچمه  ناـبایب ، هوک و  رد  هک  میوگ  یمه  ربکا 

یمندش نوریب  هدـید  هار  تشگ و ز  نوخ  هک  میوگ  یمه  مغ  نیا  زا  دـش  نوچ  شلایع  لها و  لد  میوگ  یمندـش  نوماه  هوک و  رد 
« يروبـص  » مشچ دش  هچ  میوگ  یمندش  نوفدم  هاگنآ  دوب  هداتفا  زور  هس  میوگ  یمه  نکیل  دش  هچ  شناج  زا  رتهب  مسج  هک  میوگ 

یمن نیز  رتنوزف  ندرک  افج  شدالوا  رب  يدومرف  دـهع  رگ  یبندـش  نوحیج  دور  کـشر  کـشا ، لیـس  میوگ ز  یمه  متاـم  نیردـنا 
نیسحیداد اج  فقس  یب  هناخ ي  ار  یفطصم  لایع  يداد  یفطـصم  لآ  ياج  هبارخ  رخآ  کلفمتـشه  دنبندرک  افو  شدهع  رب  دندرک 

لتق هب  یتشک  ار  هللا  یلو  نایفـسوب  روپ  ماک  هبیداد  الـص  ار  وا  نتـشک  فلاخم  گنهآ  هب  رخآ  زاجح  کلم  زا  وچ  دـمآ  قارع  ردـنا 
يراد انز  دالوا  ماک  دمحا  طبس 
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اهاـفج نیا  زا  یتـساوخ  یلـستیداد  ـالط  تـشط  رد  هوـلج  بـنیز  مـشچ  شیپ  هـب  هـگنآو  اـیربک  شرع  شوـگ  زا  راوـشوگ  يدوـیز 
یتفرگب و هچ  زا  قح  قح ، نمیرها ز  هب  يداد  متاخ و  نامیلـس  زا  یتفرگیداد  اهبنوخ  رز  هردب ي  یتفرگ ، ار  ینیـسح  ار  شنارهاوخ 
حـتف و يداد  ردـب  زور  هبیداد  امن  وشن و  كرـش و  لخن  رفک  غاـب  هب  یبآ  یب  ار ز  توبن  رازلگ  کـشخ  يدومن  ؟ يداد ارچ  ار  لـطاب 
هب اج  ار  یلع  نب  نیسح  يدناشنب  ماش  ریرس  رب  ار  یعد (1)  نب  یعدیداد  البرک  تسکش  زا  ردب  ترصن  يازس  هللا  لوسر  رب  ترصن 
لآ البرک  رد  کلفمهن  دنبوت  راک  محریب  يا  تسناکین  هب  ندرک  يدب  وت  رادم  نودرگ  يا  تسیراکمتـس  رب  هشیمهیداد  اونین  كاخ 

هنشت زا  كاله  يدناوخ  البرک  رد  مرح  زا  ار  یفطـصم  میرحیدرک  نانـس  ریـشمش و  تسیاب ، نان  بآ و  ایهم  يدرک  نامهیم  ار  یلع 
يدرگ نامناخ  یب  کلفیدرک  نایفوک  ياهگرگ  هدنرد  راتفرگ  احطب  برثی و  زا  یتخات  ار  مرح  نالازغیدرک  ناور  بآ  بل  رب  یماک 
يدرب هناجرم  هداز ي  مزبب  یتسب  مهب  ار  تمـصع  جرد  میتی  ياـهرهگیدرک  ناـمناخ  یب  هراوآ و  نطو  زا  يدومن  ار  ربمیپ  دـالوا  هک 

افق زا  دیرب  ار  ارهز  دنزرف  رسیدرک  نامگ  ار  ناشیا  مور  رابگنز و  از  رگم  مقرف  رب  كاخ  يریسا ، هگنآو  یفطـصم  لایعیدرک  ناغمرا 
ناوختـسا شروتـس  مس  زا  هتـسکشب  مهب  رتکزاـن  دوب  لـگ  زا  هک  ارهز  هواـبون ي  نتیدرک  ناـهن  رفاـک ، یلوخ  رونت  رد  يدربب  هگناو 

نآرق تیآ  يدینـش  بل  زا  ار  هدـیربب  رـسیدرک  ناوریق  ات  ناوریق  زا  نوگریق  ار  ناهج  رتخا  دـب  خرچ  يا  لوسر  نیعلاهرق  لتق  زیدرک 
ناتـسلگ ار  نیمز  ربـمغیپ  لآ  نوـخ  نایفـس ز  یبا  دـالوا  تشگلگ  تهزن و  ياربـیدرک  نارزیخ  بوـچ  هب  شریـسفت  هک  مراد  بجع 

لآ دنتسبرب  وچمهد  دنبدیوش  نوخ  هب  ار  نوخ  نیا  دیاش  دزیرب  اهنوخ  رگم  دیوش  نوچ  مالسا  بحاص  منادن  ار  نوخ  نیا  دوخیدرک 
يراـج دـش  مشچ  ياـه  همـشچ  زا  کشرـس  لیـس  سب  زاـهلد  رد  هصغ  نوچمه  دـندرک  ناـکم  اـهلمحم  هب  اـهلمحم  ماـش  يوس  هللا 
اهلمحم تخوس  ناریسا  نآ  کی ز  ره  هآ  زوس  مد ز  ره  دزن  شتآ  رب  بآ  نامیتی  کشا  رگااهلگ  رد  هنیس  ات  اه  هزامج  نآ  دنتفرورف 
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اهنمشد هدرب  تراغ  هب  ار  نیرز  ياهلیامحاهلکشم  هچ  دشاب  یم  دنتسناد  ماش  رد  رگا  رطاخ  رد  دوب  ناسآ  لهـس و  ناشالبرک  يافج 
زور هباهلتاق  تسد  ردنا  هزین  رب  ناگتشک  نارس  رسکی  نارهاوخ  يور  شیپ  دیهش و  اهردارباهلیامح  نآ  ياج  ریجنز  لغ و  هتسب  یلو 

زان و هب  ندرک  ناکم  اهناریو  جـنک  رد  یلع  لآ  ماش ، هباهلزنم  هب  ندرک  ناکم  اهرـس  هیاس ي  ریزب  ندومیپ  مرگ  باتفآ  رد  اههار  نآ 
نیز کلفاهلوان  اساک و  ردا  نایفـسوب  روپ  ندورـس  رهاوخ  رب  رد  ربمیپ  طبـس  رـس  رز  تشط  هباهلفحم  هدرک  بش  ره  ماش  لها  شون 

ات نز  درم و  مشچ  ناهنپ ز  قح  رون  يا  الامهدزای  دـنبیدیدرگن  ناماس  رـس و  یب  ربمیپ  دـالوا  وچ  يدـیدرگن  ناریو  ارچ  مناریح  ملظ 
لسغ و یب  هداتفا  نوخ  هقرغ  تنیسح  وش  نوریب  بیغ  ماین  زا  یماقتنا  فیس  وت  ؟ یک ات  ننملاوذ  یلو  يا  بیغ  هدرپ ي  رد  ناهن  یک ؟
زا نیـسح  رهب  یمهرم  ایبیک و  ات  نهریپ  لگ  فسوی  نیا  زا  هدولآ  نوخ  هب  اهنادـند  هفوک  ياـهگرگ  یقح ، ریـش  لبـش  وتیک  اـت  نفک 

هتـسب مه  رب  شعنلا  تانب  ار  تنارهاوخ  اه و  همع  نیب  متـس  زیجنز  هبیک  ات  نت  هب  شمخز  کی  هاـجنپ و  دـصهن و  رازه و  روآ  ماـقتنا 
يا وت  دج  يراد  متام  هبیک  ات  نسر  کی  رب  همه  ناجرم  ؤلؤل و  ناسب  هتسب  یبن  دالوا  هناجرم  هداز ي  مزب  هبیک  ات  نرپ (1)  دقع  نوچ 

ای ناغف  دایرف و  هب  هم  لاس و  هتـسویپ  نانز  رـس  رب  هنیـس و  رب  ناهجیک  ات  نمجنا  بش  ره  زور و  ره  نز  درم و  مجنا  وچ  ربمغیپ  دنزرف 
تارف يولهپ  وتیک  ات  نمچ  نیا  رد  ندمآ  یهاوخن  ندیچ  لگب  مشاه  ینب  نوخ  زا  هلال  رپ  لگ و  رپ  دش  نیمزیک  ات  نسح  ای  نیسح و 

زا ملظ  ربا  دراد ز  اه  هلال  نادیهش  نوخ  زا  هک  یناتسب  هچیک  ات  نمـسای  ورـس  هدیکـشخورف  یبآ  یب  یغاب ز  ناتـسوب  ار  ناتـسوب  نیا 
يراج رهن  دص  قح  غیت  يا  نانمشد ، نوخ  نک ز  يرایبآ  ار  ناتسوب  نیا  مشچ  کشا  زا  ایبمهدزاود  دنبدراد  اه  هلاژ  رجنخ  ناکیپ و 

وت متام  نیردنا  دنراوگوس  تنایعیش  رسارسنک  يراهب  ربا  نوچ  هیرگ  ناتسلگ  نیا  رب  ایب  اپ  زا  دنکف  ار  تلاسر  ياهلگ  ملظ ، نازخنک 
نک يراوگوس  نیشنب  آزاب و  ازع  بحاص  يا 
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ایب و ندرک  رفـس  تقو  یمرحم  ناریـسا  نیا  دـنرادننک  يرامع  رکف  نارهوخ  اه و  همع  يارب  نایرع  رتشا  راوس  هگنآ  یفطـصم  لایع 
رادـساپ و يا  ایبنک  يراز  ناغفا و  ناسکیب  راز  لاح  رب  مه  وت  ربمغیپ  دالوا  همه  رگنب  ناغف  يرازبنک و  يراوس  ماگنهب  ناشیریگتـسد 
زا اهکبک  نیا  اهر  نالفط  نیا  دنزاب  لگنچ  دیـص  کبک ، نوچ  همهنک  يرادساپ  ار  ناگدنامرد  نیا  ماش  هار  هب  ناکما  ملاع  يامنهر 
ان یبات  وچنک  يراسگمغ  ار  نارهاوخ  نیا  راسگمغ  دشابن  هش  يا  ریگ  تسد  ار ، ناکدوک  نیا  ریگتسد  دشابننک  يراکـش  زاب  لگنچ 

شنامرد تسین  يروبـص  زج  دشاب  هک  يدرد  ره  هبنک  يرارقیب  ار  ناسکیب  نیا  رارقیب  ینیب  وچ  هد  يروبـص  ار  نادنمتـسم  نیا  روبص 
؟ شنامرد تسیچ  منادن  دشرا  دنمدرد  يروبص » »
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يزاریش يامه  - 24

هراشا

سراـف ياـملع  دزن  يو  .تـسا  يرجه  مهدزیـس  نرق  نارعاـش  زا  يزاریـش  ياـمه  هـب  فورعم  صلختم و  ناـخیلق  اضردـمحم  ازریم 
ناخیلق اضر  نارـشاعم  نارـصاعم و  زا  يزاریـش  يامه  .تفر  ناهفـصا  هب  دـعب  یتدـم  دـش و  نکاس  نارهت  رد  سپـس  .درک  لیـصحت 

.تسا هدش  پاچ  دلجم  ود  رد  شناوید  .داتفا  قافتا  .ه  لاس 1290  رد  شتافو  .دوب  ءاحصفلا » عمجم   » باتک بحاص  تیاده 

ءادهشلادیس يازع  رد  دنب  بیکرت 

رشحم و لوه  نمیا ز  تسین  رابکشا  نیسح  يازع  رد  هک  یمـشچ  ج 2 ص 1018. یمرک ، دمحا  ششوک  هب  يزاریـش  يامه  ناوید 
ره زوسناج  هیرگ ي  تسا  نم  راکتـسین  رابکـشا  وا  مغ  رد  هک  يا  هدـید  ره  تسه  راگدرورپ  تمحر  ياقل  زا  رودتـسین  رامـش  زور 

ردتـسین راوگـشوخ  مرگد  منک  وا  داـی  نوچ  راوگـشوخ  بآ  رگا  مرآ  تسد  هب  یتقوتـسین  راـک  چـیه  يرحـس  هیرگ ي  رتهب ز  رحس 
هلال چیه  غاد ، یب  يرگنب  هچره  الب  برک و  راز  هلال  ردتسین  راهن  لیل و  هتشر ي  هتـسسگ  مه  زا  نم  هآ  ضارقم  هچ ز  زا  هک  متریح 

تسین رادغاد  لد  راوگوس و  ناج  زج  يا  هلال  هتفکشب  هدیمد و  یلبنس  رگتسین  راز  هلال  نآ  رد 
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قلح نوخ  زج  راکـشآ  بش  ره  دوش  هک  قفا  یخرـس  نیاتـسین  راز  نالفط  هدـید ي  ریغ  هب  يربا  دـق  ورـس  ناناوج  دـق  ریغ  هب  يورس 
همغن بیلدنع  بلتسین  رازغرم  نآ  رد  هتفکـش  لگ  ون  کی  راوخریـش  لفط  نآ  هراپ ي  هراپ ي  مسج  زجتـسین  راوخریـش  نآ  هنـشت ي 
شلد هلـال  وـچمه  هک  سک  نآ  رادـغاد  يـالیل  لد  زا  تسا  هگآ  یکتـسین  رازه  نـالان  هنیکـس ي  لد  زج  سک  نمچ  رد  هتـسب  ارس 
لها رهم  زا  دنز  مد  هک  ره  زورماتسین  راگتسر  ادخ ، هب  سکچیه ، هیرگ  یب  نیـسپاو  زور  رد  هک  شوک  هیرگ  هب  لد  ياتـسین  رادغاد 

هب البرک  زاشاب  رادـغاد  تفـص  هلال  زین  وت  لد  يا  شاب  رابکـشا  راهب  ربا  وچمه  هدـید  ياتـسین  راسمرـش  امه »  » ریختـسر هب  ادرف  تیب 
رانامسآ دیدرگ  هلغلغ  رپ ز  خلان  زا  راگزور  دیدرگ  هلول  زرپ و  هیرگ  زاناور  ناغفا  تساخ ز  هلان  هوک  زا  ناور  ناوراک  دش  وچ  هفوک 

وچ اهرس  تشگ  وچ  دش  هدیـشارخ  هام  وچمه  ياهخرنامالا  هقرف  يا  هک  هیرگ  تساخ  گنـس  زا  رذحلا  موق  يا  هک  هلان  تساخ  هوک 
هب یهاگ  بهار و  رید  هب  یهاگناتما  رس ز  نآ  هب  تشذگ  اه  هچ  رگنب  همطاف  هدرورپب  رانک  رد  هک  رس  نآنایع  نانـس  كون  هب  باتفآ 
ناج زاناکدوک  ناگوچ  مخ  رد  يوگ  وچمه  هگ  راکشآ  دیشروخ  وچ  هزین  زارف  یهاگنانس  رـس  رب  هگ  یلوخ و  رونت  رد  هگ  یم  مزب 

ات كاخ  هب  کلف  ناناوج  نوخ  تخیر  هک  سب  زاناج  دادب و  رس  ادخ  ياضر  رد  هک  سک  نآ  لامیاپ  تشگ  را  دروخ  مغ  هچ  رس  و 
لها اب  وت  ینمشد  زورماناهن  یتشاد  نیا  لزا  زک  تسین  زورما  قح  ناتسود  اب  وت  ینمشد  خرچ  ياناتسوب  كاخ  زا  دمد  یم  هلال  رشح 

رهوگناشفنوخ نیبوز  مد  زا  هزمح  يولهپ  رادـبآ  غیت  زا  یتفاکـش  یلع  قرفناـمناخ  كاـپ  نیدـب  وت  ینمـشد  تسا  يرید  تسین  تیب 
دش طقس  لفط  نآ  همطاف  يولهپ  هب  وت  هنایزات ي  زاناج  ناهج و  شیادف  هک  یفطصم  نادند  ملظ  گنس  بیـسآ  زا  یتسکـش  تفص 
ماین زا  نورب  ملظ  غیت  وچ  نودرگملع  دـنز  یم  کلف  هب  ملق  زا  هلعـش  دـص  ملق  دروآ  نابز  هب  وا  ماـن  هک  هگ  رهناـهج  دوب  شلیفط  هک 
هریت ماش  رددرک  ماـع  صاـخ و  رظن  رد  ریقح  راوخ و  ار  رهد  نازیزع  برق و  مزب  ناـصاخدرک  ماـنالاریخ  ترتع  نوخ  نیگنر ز  درک 

درک ماب  فقس و  یب  هبارخ ي  نآ  رد  ناهنپ  جنگ  وچ  یلع  لآ  لزنم 
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را تارف  بآ  دوب  لالح  ماناوج  هزات  نوخ  هک  مریگدرک  ماش  نییآ  هک  تشادن  رگم  نییآ  تخاس  هریت  مرش  هنیئآ ي  هک  لدگنس  نآ 
توکلم زا  هزرل  داتفادرک  ماجل  تواقـش  شخر  رمـش ، هک  مد  نآ  نانع  اضق  تسد  تفرگ ز  کلف  گـنخ  ؟ درک مارح  نـالفط  هب  هک 

تمایق زور  هک  رگم  ییوگ  تفای  بالقنا  ناهج  هک  سب  تهج ز  شـش  زادرک  ماک  هنـشت  نآ  رکیپ  ادج ز  نیک  زا  رـس  هک  نامز  نآ 
دوبر یبن  تخد  رـس  زا  يراوخ  هب  رجعمدرک  ماقم  الاو  هشنهـش  نآ  باحـصا  شطع  رد  هک  يربص  بآ ز  هراخ  گنـس  دشدرک  مایق 

هک راوخریـش  لفط  نآدرک  مایخ  نودرگ  هب  هآ  دودز  اپ  رب  نایفوک  دادـیب  شتآ  دـید  وچ  بنیزدرک  مارتحا  یلع  لآ  هب  وکن  نودرگ 
ماک هنـشت  نآ  هنـشت ي  قلح  هب  یبآک  رادـبآ  ریت  زجب  دادـن  سک  فاـصنادرک  ماـم  ناتـسپ  رـس  ار  گندـخ  كون  شطع  زا  ماـک  رد 

دندرک لوسر  ترتع  اب  هک  هورگ  نآ  زا  دایرفدرک  ماش  ياسرت  هن  گنرف و  رفاک  هن  تیب  لها  رب  یماش  یفوک و  دش ز  هک  یملظدرک 
لولم شنتفگ  زا  دوش  لد  هچنآ 
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( يریما  ) کلامملا بیدا  - 25

هراشا

نارود زا  يو  .تفاـی  تدــالو  يرجه  لاـس 1277  رد  کـلامملا » بیدا   » هب بـقلم  و  يریما »  » هـب صلختم  یناـهارف  قداـص  دـمحم 
هب هنارعاـش  عـبط  هقئاـس ي  هب  يریما  .تخادرپ  یبدا  نوـنف  موـلع و  لیـصحت  هب  تفاـی و  شرورپ  شناد  مـلع و  طـیحم  رد  یکدوـک 

تغل رد  دیسر و  يداتسا  دح  هب  یناسارخ  کبـس  زا  يوریپ  هعطق و  هدیـصق و  اصوصخم  رعـش  عاونا  رد  درک و  زاغآ  راعـشا  ندورس 
ع)  ) تیب لها  یثارم  رد  يدنب  بیکرت  .تسا  هدش  پاچ  شراعشا  ناوید  .تفای  یصاخ  طلست  يوسنارف  نابز  یتح  یبرع و  یسراف و 

.تسا هدورس  مشتحم  دیلقت  هب  هک  دراد 

تیبلا لها  یثارم  رد  يریما  دنب  هدراهچ 

ياه هچنغ  درمژپ  ص )  ) یفطـصم ناتـسب  هب  دـیزو  نازخ  داب  ص 565. يدرگتـسد ، دـیحو  حیحـصت  يریما )  ) کلامملا بیدا  ناوید 
هیس كاخ  نماد  هب  ندب  زا  رودیفطصم  ناتـسبش  غارچ  دش  شوماخ  يدزیا  شرع  همئاق ي  تسکـش  مهرد  ص)  ) یفطـصم ناتـسلگ 

یفطصم نامیلس  تسد  لغد ز  وید  دیرب  يرتشگنا  ندرب  رهب  تشگنایفطصم  ناماد  تنیز  دوب  هک  رس  نآ  داتف 
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دـش دای  زا  نید  هاش  نادند  هب  دروخ  هنیک  بوچ  اتیفطـصم  ناجرم  ؤلؤل و  لعل و  توقای و  یگنـشت  امرگ و  فت  زا  دـش  نوگ  هداجیب 
هک دـلخ  مالـسلارادیفطصم  ناـبیرگ  هب  مغ  تسد  كاـچ  دز  دـیزو  نـهریپ  لـگ  فـسوی  صیمق (1)  يوبیفطـصم  نادند  نتـسکش 

ناـیرگ هدـید ي  کـشا  دـش ز  نوخ  لیبسلـس  مینـست و  رثوک و  بآ  هرابکییفطـصم  نازحا  هبلک ي  هیـضق  نیز  دـش  دوب  رورـسلاراد 
ادخ تسد  زارد  دش  هک  یلدتف (2)  یند  عقوم  ردیفطصم  ناشیرپ  لاح  درس و  هآ  زا  يوم  دومن  ناشیرپ  روح  دیمخ و  یبوطیفطـصم 

تزور بش و  هک  نوخ  شونب  ینعییفطـصم  ناوخ  رب  نامیپ  لوبق  زا  دعب  قح  داهن  رب  رگج  نوخ  يا ز  هنامیپیفطـصم  نامیپ  نتـسب  هب 
هب قشع  ریپ  ردنا ز  درک  شون  تسود  فک  حدق ز  یفطصم  نوچمود  دنبتسادخ  اهبنوخ  ارت  نوخ  هک  یمه  روخ  نوخ  تساذغ  نیا 

هناخمخ ي یم  زا  رثوک  یقاسدرک  شومخ  تبحم  بارـش  زا  مه  ار  وا  داهن  یـضترم  فک  هب  يرغاس  هداب  نآزدرک  شوگ  دنپ  ناج 
هدرپ تشادربدرک  شورس  شناد  بتکم  هب  شیدرگاش  ات  قشع ، ناتسبد  ریپ  تسد  دیسوبدرک  شورفیم  رد  هب  اج  دیشک و  یماج  الب 
بیز یبرع  ربمیپ  شک  نآ  داتفوا  دجـسم  رد  هتفاکـش  كرات  ابدرک  شوپ  هدرپ  ناهج  ود  رب  يادخ  شک  نآ  لزی  مل  قوشعم  خر  زا 
نیسح دش  نسح و  نهریپ  كاچ  دزدرک  شوج  رپ ز  ناهج  بلق  نوخ و  دیشوج  غیت  ياج  شکاپ ز  تهبج  ناس ز  هراوفدرک  شود 
شوه جارات  هک  تسخن  رهوج  زک  دیرپ  رـس  مشوه ز  هک : تفگ  هیرگ  هب  کی  نآدرک  شورخ  بنیز  دـش و  ناغف  رد  موثلک  بات  هب 

ار ناج  دید  رای  راسخر  وترپ  هنایم  رد  هش  ؟ درک شون  زورما  هک  تسد  ار ز  هداب  نیا  لیبسلس  مینـست و  یقاس  هک  رگد  نآ  تفگدرک 
زا مدای  هب  دمآموس  دنبداهنرب  عمش  رـس  هب  ناج  دوب و  هناورپ  داهنرب  عمج  نآ  تولخ  نورب ز  هگرخدرک  شوکن  يور  هولج ي  يادف 

شمدامد جنر  یپایپ و  تنحم  نآ  شمتام  و  ع )  ) ارهز مغ 
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.نهاریپ صیمق : . 92 - 1
یلدتف اند  مث  ص :)  ) مرکا ربمایپ  جارعم  هب  تسا  طوبرم  هک  تایآ 9 و 10 و 11  مجن  هروس ي  هب  تسا  هراشا  ...یلدتف : یند  . 93 - 2
رایـسب دـش ، کیدزن  یلاـعت  يادـخ  تمحر )  ) هب ص )  ) مرکا ربماـیپ  سپ  یحوا  اـم  هدـبع  یلا  یحواـف  یندا  وا  نیـسوق  باـق  ناـکف 

ار هچنآ  درک  یحو  دوخ  هدـنب ي  يوسب  یلاعت  يادـخ  سپ  رتکیدزن ، ای  دوب  نامک  ود  رادـقم  هب  ناشیا  نایم  یکیدزن  سپ  کیدزن ،
.دومن یحو 
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يولهپ نآ  دوبک  هناش ي  نآ  هلبآ و  رپ ز  تسد  نآشمهرد  لاح  نآ  ترـسح و  رپ ز  بلق  نآ  نیـشتآ  هآ  نآ  شبآ و  رپ  هدید ي  نآ 
رد ناشف  کشرـس  هدید ي  زاشمهرم  دوب  یمه  هنایزات  هک  یمخز  شاودلارخآ  ردـپ  غاد  دوب  هک  يدردـشمخ  تماق  نآ  هتـسکش و 

ار دیحوتشمتاخ  هداتفا  نمرها  تسد  هب  وس  کی  یهت  نید  نامیلس  تخت  ریرس و  وسکیشمع  رـسپ  لاح  هب  هراظن  هدید ي  زو  ردپ  مغ 
يولگ نامسیر  هب  هتـسب  مغ  ریـسا  فحـصم  یلات  لیلذ و  فحـصمشمچرپ  تسا  نوگن  دیدب  ار  مالـسا  شروشک  تسا  بارخ  دیدب 

زا هگ  رفص (1) .  متفه  نسح و  زا  يدرک  دای  هگشمکحم  تایآ  حضاو و  صن  خوسنم  بیرغ  نیبم  ماما  وحم  باتکلا  ماشمظعا  مسا 
کیالم شا  هیرگ  زاشمیرم  یـسیع و  هدـید ي  یتخیر ز  نوخ  شرجاه  لیعامـس و  ناج  هب  يدز  شتآشمرحم  هاـم  رـشاع  نیـسح و 

بلق هراپ و  هراپ  ياشحا  شرطـضم  لاـح  نسح و  تبیـصم  زا  هآـمراهچ  دنبدنتـسیرگ  نوخ  وا  متاـم  هب  ناـیبورک  دنتـسیرگ  نودرگ 
هب نمـشد  دروخ ز  هک  اـه  هنعط  نآـشرذآ  تخورفا  رگج  رد  هک  اـهرهز  نآ  تشاد و  هتفهن  منیگمغ  لد  رد  هک  اـهدرد  نآشردـکم 

توـف ردـپ و  تداهــش  زا  دــعب  یهت  لد  نوـخ  زا  دــشن  شرغاـس  هـظحل  کیــشرکیپ  هـب  ندرم  سپ  دز  هـک  اـهریت  نآ  یگدــنز و 
رس دیـشون و  بش  مین  هک  یبآ  بل  زا  ربکا  هللااشرتسب  هب  تحص (2)  هلیقع ي  اپ  داهنن  شتولخ  هب  تلود  دهاش  هرهچ  دوشگنـشردام 

بلط تشط  دیشک و  یهآشرهوگ  هداجیب  وچ  عزج (3) و  درک  توقای  میس  تفرگ  درمز  گنر  هدوس  ساملا  زشربکا  هللا  رگج  زا  دز 
نآ زا  دمآ  رطاخ  هب  یئوگ  دیـشک  ناغف  نوخ  زا  رپ  تشط  دید  وچ  بنیزـشرهاوخ  هدیدمتـس  دزن  تخیر  تشط  رد  لد  نوخ  درک و 

دیزی روضح  رز و  تشطـشرس  زا  بآ  تشذـگ  هک  نوـخ  تسیرگ  نادـنچ  خرچ  تفرگ  شتآ  هک  هآ  دیـشک  نادنچـشرگید  تشط 
داتفوارد اپ  زا  شبیکش و  دش  تسد  زا  دای  هب  شدمآ 

130 ص :

.دنا هدرک  دیق  رفص  متفه  ار  ع )  ) یبتجم ترضح  تداهش  زور  ناخروم  زا  يرایسب  . 94 - 1
.تسا یتسردنت  تمعن  روظنم  شزرارپ - یمارگ و  زیچ  ره  هلیقع : تحص : هلیقع ي  . 95 - 2

مشچ روظنم  .ینامیلس  هرهم ي  ینامی ، هرهم ي  هایس ، خرس و  درز و  دیفـس و  ياهلاخ  اب  دیفـس  هایـس و  تسا  یگنـس  عزج : . 96 - 3
.تسا
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کلف ز دزوس  تیب  لها  هودنا  ترثک  نیمز ز  دزرلالبرک  هآ  دنز  شرع  هب  ررـش  مسرت  البرک  هاش  زا  یتبیـصم  منک  رـس  رگمجنپ  دـنب 
هاچ نورد  ناعنک  هب  داتف  یفـسوی  رگالبرک  هام  يرتشم و  غورف  زا  كاخ  کلف  رب  دـیلاب  هک  هریت  نابـش  سب  ياالبرک  هاکناج  هلان ي 

يامنهر يا  والبرک  هار  زا  رتش  نارب  يرب  یمرگ  ملمحم  دوصقم  هبعک ي  هب  نابراس  ياـالبرک  هاـچ  رد  هدـش  مگ  تسا  فسوی  دـص 
ياالبرک هاگرحس  میمش  زا  مزاس  رت  ناج  ماشم  دوخ  لد  ماک  هب  نم  هک  دیاشالبرک  هاشنهش  ریرس  هیاپ ي  ات  شکب  ناوراک  نیا  هلفاق 

همیخ و نامـسآ ز  رب  دز  هلعـش  دادـیب  شتآ  هک  یمد  زا  هآـالبرک  هاـج  اـت  وت  هاـج  نامـسآ ز  اـت  نیمز  زا  تسا  قرف  همظعم  هبعک ي 
ياسوم قشع  قرـش  یلجت ز  رهم  دـنکف  وترپالبرک  هللا ) انا  ینا   ) گناب دینـشب  قشع  تخرد  زا  ـال  روط و  میلک  شوگـالبرک  هاـگرخ 

زاجح زا  دندرکلیحرلا  گناب  رتش  يارد  زا  تساخرب  لیلخ  ترتع  مرح  رد  هک  یمد  زا  هآمـشش  دنبقـشع  قرب  رون  زا  دـش  هریخ  لقع 
مغلیم رازه  زا  الب  يوس  دـنتخات  یم  قایتشا  لیم و  وزرآ و  رازه  دـص  اـب   . (1) لیکولا » وه  یبر  هللا  یبسح  : » دـنتفگ قارع  هر  جیـسب 

يوزرآ رد  نیک  ریجنز  راوخریـش  قلح  رظتنم  هبعـش  هس  ریتلیلد  لجا  کیپ  هرمه و  هایـس  تخب  هقردب  گرم  ناش ، هلحار  جنر  هشوت ،
دزـس یک  ار  همطاـف  رهم  موق  ياـکلین  دور  وچ  نوخ  زا  رپ  هدـید  تشاد  تفگ و  یم  قاـیتشا  یپاـیپ ز  جوم  تارف  دز  یملیلع  ندرگ 
رکیپ دهم  هک  آزابلیلج  دیس  يا  ماوت  ترضح  قاتشم  رودز  البرک  هیداب ي  كاخ  تفگ  یملیبسلس  مینست و  یقاس  نیـشناج  زا  غیرد 

نآلیقع ملسم  نامز  ماما  بیان  دش  هاپـس  نیا  شیجلا (2)  همدقم  لزا  زورلیئربج  هدنابنج  وت  دهم  هک  يورـسخ  يا  منم  تا  هراپ  دـص 
زور نآ  دـش  هفوک  يوس  ناور  هنیدـم  زا  هک  يزورلیبـس  اـفو  زا  دومن  ناـج و  تفرگ  فـک  رد  راودرم  هک  تبحم  لیلس (3)  کلاس 

دش هفوکش  یب  وا  ترشع  لخن 

131 ص :

.تسا زاسراک  هدننک و  ریبدت  راگدرورپ و  هک  يدنوادخ  ارم  تسا  هدنسب  لیکولا : وه  یبر  هللا  یبسح  . 97 - 1
.رکشل ورشیپ  شیجلا : همدقم  . 98 - 2

 ] .هچب دنزرف ، لیلس : . 99 - 3
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کین هفوک  رد  هقردـب  راک  دـنچ  رهزاس  درک  هزات  هدبعـش ي  خرچ ، يوداج  زاـجح  فص  زا  دیـسر  هفوک  هب  نوچ  هصقلاـمتفه  دـنب 
تفگزارف ناهد  شیاپ  هسوب ي  هب  رگد  نآ  درب  مشچ  يایتوت  شهر  رابغ  یکی  نآ  درکزابـشیپ  هب  شدندش  بوخ  تسخن  اما  تسین 

نآ تفگ  رختفم  زاـس  دوخ  تمدـخ  هب  ارم  نآ  تفگزاوندوخ  ياـیاطع  هب  ارم  رگد  نآ  تفگ  ریگ  هدـنب  شیوخ  رد  هب  ارم  یکی  نآ 
یپ رد  دنداتس  هک  نت  رازه  دص  زازاین  یب  راداد  تعاط  يادا  رهب  دش  هناور  دجسم  هب  بیرغ  نآ  وچ  امازارفرس  راد  دوخ  مدقم  ارم ز 

هک نانآ  وزارتحا  شتاقالم  نامز ز  نیا  دنراد  دندز  شیراداوه  فال  هک  ناسک  نآ  دیدزامن  زا  دـش  غراف  وچ  دوب  هدـنامن  نتکی  شا 
هن دـیدب و  يا  هراچ  هن  نامک  رد  ریت  لجا  نیمک و  رد  هاوخدـبزارد  وا  ناـبیرگ  هب  نیک  تسد  دـنزاس  تسد  ود  اـب  دـنتفرگب  شنماد 

بناج ابـص ز  زا  تفگزادـگ  رد  عمـش  نوچ  دـش و  رد  هلان  هب  ین  نوچ  دیـشک  رگج  زا  ناغف  دـید و  بیرغ  ار  دوخزاب  تاـجن  باـب 
زاب وت  متـشگ  وت  يادف  مدمآ  نم  درگ  زاجح  يوس  هفوک و  هب  ایم  هش  ياکزاجح  هر  زا  نیـسح  يوک  هب  یـسر  اج  ره  مایپ  ربب  ملـسم 

هن فالخ  زج  لمع  قافن و  زج  رادرکتـسین  هنایم  رد  ینخـس  یتشآ  رهم و  زو  تسین  هناـشن  تبحم  اـفو و  زا  هفوک  ردمتـشه  دـنبدرگ 
نیا هک  هفوک  هب  ایم  هش  ياتسین  هنامز  رد  يرثا  افو  زا  چیه  ای  ناشن  افو  زا  دنا  هتفاین  نایفوک  ایتسین  هناسف  زج  نخس  غورد و  زج  راتفگ 

هناگی درف  دـحاو  يادـخ  زا  فوخ  ار  هیور  ود  تشز  قفانم  مدرم  نیاتـسین  هنارک  شچیه  هک  تسا  یلیاـه  بادرگ  كـاله  هطرو ي 
وت ناکدوک  رهب  زو  تسه  هنیک  ریت  وت  رغصا  يولگ  رهبتسین  هناشن  ار  ناشکوان  وت  رکیپ  زج  کیل  هداهن  رب  نامک  هب  اهریت  دنرادتـسین 

کیل دنتسارآ  تنتشک  هب  اهرذع  سبتسین  هناد  بآ و  رثا ز  قیرط و  رد  تسا  ماد  سب  هک  مرح  ماب  رتوبک  يا  رادشهتـسین  هنایزات  زج 
تسین هناتسآ  نآ  رد  رب  هک  مرس  نیکسم  یلو  دش  وت  مودق  كاخ  يادف  مناجتسین  هناهب  ناشیا  لد  رد  وت  هنیک ي  زج 

132 ص :
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لوزن یتیگ  هب  هصغ  ناوراک  نوچمهن  دنبدش  لصا  يوس  دب و  تسود  غورف  سکع  دش  لصو  يابهص  هعرج ي  تسم  تفگ و  نیا 
لوسر ترتع  زادرک  لوتب  نینسح و  اب  یـضترم و  اب  یتیاکح  مد  ره  دش و  یفطـصم  نامهمدرک  لوسر  لآ  هناخ ي  غارـس  لوا  درک 
لوجع ناج  نتخاـب  هب  ار  هاـش  نآ  دیـسر  بل  هنـشت  هش  لـالم  تبون  اـتدرک  لولم  ار  وا  هک  دورـس  يا  هناـسفا  تخانـش  ارک  ره  ادـخ 

ات تشادرب  دومن  ابا  نآ  کـلف ز  هک  یتناـما  راـبدرک  لوبق  تداهـش  تشون و  دوخ  ياـضما  تسخن  زا  دـمآ  ادهـش  رتفد  دـصرددرک 
متاـخ طـخ و  هب  هگنآودرک  لوزن  ـالاب  هاـگلتق ز  كاـخ  رب  دوعـص  یفطـصم  فتک  رب  تشاد  هک  نت  نآدرک  لوهج  یتشم  تعاـفش 
لودع نادیم  بناج  زاب  همیخ  زو  هاگ  همیخ  هب  نادـیم  تخات ز  هک  یمد  زا  هآدرک  لوصو  تعافـش  تارب  هیامرـس ي  اضق  یفوتـسم 

نآ اـب  ناـبز  دـص  هب  ار  یلزا  تجح  ماـمتادرک  لوکن  دـناوتن  سکچیه  هچنآ  تفگ  قح  دزن  هب  دوخ  تبترم  شیوخ و  ناـش  رددرک 
دنبتفگ ثیدـح  ربـمیپ  دوـخ ز  لـضف  هـب  يدـنچ  تـفگ   . (1) ثیغم ) نـم  لـه   ) هـکرعم ناـیم  يدـنچدرک  لوـضفلاوب  درخیب  هورگ 
هدرزآ لـبق  نیا  زو  ار  يو  خـساپ  دادـن  نت  کـیبسن  یحطبا  هش  هدوتـس  نآ  دـناوخرب  بدا  یب  موـق  نآ  رب  هلوـقم  نیزک  نادـنچمهد 

يا مرتحم  نارای  مرحم و  ناتسود  ياکبعت  زا  هتـسخ  يرگج  اب  درک  دایرف  ناگتـشک  نیلاب  هب  هاگلتق  هب  دمآبرع  هشنهاش  رطاخ  تشگ 
فنک رد  هلمج  دـیتفربهو  يا  رح و  يا  هجـسوع ، نب  ملـسم  يا  نکـش  فص  سابع  مناوج و  ربکا  يابختنم  ناقیفر  کین و  ناـهرمه 
هنـشت نوخرگج و  هدیدغاد  نوزحم و  الب  رپ  تشد  نیا  رد  بیرغ  ما  هدنام  نمبر  ضیف  نارفغ ز  يورادشون  دیدروخ  ادـخ  تمحر 

ارم ناکدوک  دنتسخ  هانگیب  هلمج  ارم  ناروای  دنتـشکبش  هریت  وچ  مدیما  حبـص  هتـشگ  زورماک  دینک  یتمحر  نم  یبیرغ  رب  دیزیخبل و 
ببس یب  هلمج 
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نآ ناـج ز  شوگ  هب  شدیـسرن  یخـساپ  دـید  نوـچبت  باـت و  هدوزفا  یگنـشت  ار ز  راـمیب  راوخریـش  راـسخر  لـگ  شطع ، زا  درمژپ 
مرح يوسب  ربخ  نیا  داببقع  زا  مه  نم  ناتمیآ  دـیا ، هتفر  شوخ  ناترای  داب  ادـخ  تفگ  دیـشک و  یهآبدا  اب  نارای  قداـص و  ناتـسود 

سابع و بیانم  وت  يرای  رد  مروای  رای و  تنم  هک  ردـپ  يا  کیبلمهدزای  دـنبتفگ  دیـشکرب و  ناغف  هراوهاـگ  هب  رغـصا  تفهن  رد  درب 
رد هدـنامن  را  ریـش  مکزان  لعل  بل  هب  دـسر  یمن  را  بآمردارب  مع و  خر  ندـید  قاتـشم  ممغ  هناخیم ي  مخ  هداب ي  شوهدـممربکا 
اب راگزور  دایـص  هک  هقیقد  نآ  قوش  ردمرثوک  شخبناور  لالز  ترـسح  رد  ما  هبعـش  هس  ریت  كوان  يوزرآ  ردـمردام  ناتـسپ  گر 
نت کچوک و  هثج  دنچ  رهمرتوبک  ار  ادخ  شرع  هک  يرگنب  ات  زارف  نایشآ  مهن  هردس  خاش  هب  مهاوخمرپ  دنکـشب  اضق  نامک  كوان 

ابمرونا دیـشروخ  قشاع  هک  ما  هرذ  نآ  ممزلق  يایرد  کلاس  هک  ما  هرطق  نآمرـس  رد  تسیگرزب  ياوه  تتلود  زا  کـیل  تسا ، رغـال 
قابتسا (1) يوگ  ات  لغب  رد  ریگ  ارم  ياشگ و  رب  شوغآمرپسب  وت  ياپب  هک  ما  هتفرگ  فک  رد  ار  هتسخ  ناج  دوخ  کچوک  ياهتـسد 

يا تفگ : هکرعم  نایم  دمآمهدزاود  دنبدش  هناور  نادیم  هب  تفرگ و  ربب  ار  وا  دش  هنارت  نیا  زا  برط  رد  دیهـش  هاشمرب  ردب  نادیم  ز 
رگیدـنوگن دـش  لضفلا  یبا  ياول  ناتملظ  زو  ناوج  ربکا  نوخ  هب  دـیپت  ناتروج  زانورب  یگراب  کـیب  دـیدش  قح  هار  زک  نود  هورگ 

شطع زک  تسا  هزور  هس  هراوخریش  لفط  نیانوزف  رمـش  زا  تشگ  هک  روج  تسا  سب  رگید  شیب  باسح  زا  دش  هک  ملظ  تسا  سب 
هب نم  هک  مریگنوگ  هلال  لعل  بل  هدرک  ماف  هداجیب  شلگ  نوچ  راسخر  هتفای  هشفنب  گـنرنوخ  هصغ ، ناتـسپ  ریـش ز  ياـج  هب  دـشون 

ردنا هن و  بیکـش  شلد  ردناک  ار  يادخ  شکـشخ  بل  رب  دـیهد  یبآنونک  ات  تسا  هدرکن  فالخ  هنگیب  نیا  هانگ  مدـشاب  امـش  معز 
نوکس شنت 
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نمز رگید  تفخ  دومن و  هش  خر  هب  يا  هدـنخ  هاـگنآنونغرا  وچ  دز  رگج  يا ز  هلاـن  لـفط  ناـک  دوب  هتفرن  ناـیاپ  هب  زونه  هش  راـتفگ 
رغـصا قلح  هراپ  دشنومنهر  تسا  هدوب  هک  هنـشت  قلح  هب  ار  نآ  ناهگان و  دوب  اجک  لجا ز  دصاق  نیانوچ  هیـضق  نیا  دـش  هک  سرپم 
نوعجار هللا  یلا  نحن  تفگ : هلان  اب  ریغص  نآ  راسخر  هب  هشا  درک  هراظننورد  زا  هتسخ  رگج  نیـسح  لد  مخز  تشگ  هزات  ریـش و  یب 

هرامـش زا  نوزف  غاد  نیـسح و  زا  هآمهدزیـس  دنبتمرآ  همیخ  يوس  هب  نوچ  هک  متریح  رد  تمراپـس  یم  ادخ  هب  مرح  يوهآ  يا   . (1)
تشگ هک  يربکا  نآشا  هراوخریش  بل  لعل  ياهلاخبت  شترتع  لآ و  شطعلا  ياهدایرفـشا  هراچ  تسناوتن  سک  هک  اهدرد  نآو  شا 

نت ناکچ و  نوخ  شیر  نآ  شا  هدیرب  قلح  هتـسکش و  ههبج ي  نآشا  هراوهاگ  یهت  دنام  هک  يرغـصا  نآ  شـضراع  هقرغ  نوخ  هب 
ماش هب  ات  هفوک  زا  ین  زارف  رب  هک  رس  نآشا  هراتس  دب  ندب  مخز  هک  نامسآ  نآ  شا  هلاه  تسب  نوخ  هک ز  هدراچ  هام  نآشا  هراپ  هراپ 

نآـشا هراـی  لاـخلخ و  رویز و  درک  جاراـت  نیک  تسد  هک  ترـسح  هلجح ي  سورع  ون  نآـشا  هراـقن  سوـک و  هریبت (2) و  اب  دـندرب 
اب درک  یم  مصخ  مشچ  هک  تلالج  میرح  يوناـب  نآـشا  هراوشوگ  متـس  تسد  درب  شوگ  زا  هاـگ  همیخ  ياـمغی  هگرد  هک  یکدوک 

هتسخ هک  یمیتی  لفط  هتـسب  تسد  نآشا  هراوس  یهاگ  هدایپ و  هگ  دندرب  نینهآ  دنب  اب  هک  لیلع  هتـسخ ي  نآشا  هراظن  تراقح  هاگن 
 . دوش (3) رتشیب  شرثا  نامز  ره  غاد  نیو  دوش  رثا  یب  نیقیب  دش  هنهک  هک  یغادشا  هراخ  راخ و  رثا  زا  هنهرب  ياپ  تشگ 
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ینادمه رباص  - 26

هراشا

نآرق نتخوـمآ  زا  سپ  تفر و  بتکم  هب  یکدوـک  نینـس  رد  يو  .دوـشگ  ناـهج  هب  مـشچ  نادـمه  رد  .ش  .ه  لاس 1282  رد  رباـص 
نامز نارعاش  نافرع و  لـها  اـب  دـمآ و  نارهت  هب  .ش  .ه  لاس 1303  رد  رباص.دش  انـشآ  ظفاح  ناوید  اب  نتـشون ، ندناوخ و  دـیجم و 
یقوذ هبنج ي  یکی  تسا : هبنج  ود  ياراد  يرعاش  رد  رباص.درک  رایتخا  تماقا  يارب  ار  نارهت  ناتـسود ، رارـصا  رثا  رب  دش و  سونأم 

لاس رد  يو  .تسا  هتـشاد  تراهم  يداتـسا و  هتـشر  ود  ره  رد  ینادـمه  رباص.یئارـس  هیثرم  یبهذـم و  هبنج ي  يرگید  یناـفرع و  و 
.تسا هدش  پاچ  نازحالا » تیب   » هعومجم ي رد  رباص  یثارم  .تفاتش  یقاب  ملاع  هب  .ه   1375

تیب لها  زا  بآ  عنم  رد 

ملظ زا  البرک  تشد  هب  متسدینشبشما  باوخ  هدید  رب  مهد  هر  تحارتسا  هنوگچ ز  بشما  باحس  نوچ  مرابن  مغ  کشا  هدید  زا  ارچ 
بارتوب لآ  يور  رب  دس  دندرک  ارچ  مناد  یمن  دمآ ، لوتب  نیباک  هک  ار  یتارفبـشما  بآ  طحق  نابوخ  هاش  میرح  ردـنا  دوب  نیک  لها 

بشما بارت  يور  فرط  ره  زا  دنا  هتشه  هنوگ  ود  نید  هاش  لافطا  شطع  طرف  زا  همیخ  نوردبشما 
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یب هداتفا  هدرک و  شغ  فرط  کی  هیقربشما  بایماک  فلاخم  موق  ناور  بآ  یلو ز  ناشطع  هگ  همیخ  رد  یفطـصم  تیب  لـها  ماـمت 
هب فت  زا  ریش  هدیکشخ  رگم  رغصا  شغ  هدرک  یماک  هنشت  زوس  يریـش و  یب  زبشما  بابک  دراد  یلد  وسکی  شطع  زا  هنیکـس  تقاط 
لد نوخ  مغ ، نیزابشما  بات  چیپ و  رد  نیـسح  لافطا  رمـش  زا  تسه  هک  رگنب  ار  سابع  درذگب ال  البرک  رد  یکیبشما  بابر  ناتـسپ 

بشما باسحلا  موی  شیدازآ  طخ  رس  ددرگ  هک  ناگژم  نب  زا  دناشف  رباص ) )

يربک بنیز  لاح  نابز  هاگلتق و  زا  راهطا  تیب  لها  روبع  ماگنه 

یم نابیرگ  رد  رـس  وا  زورما  رگا  کیلدنیـشن  یم  نایرگ  مشچ  اب  لد  هودـنا  اب  هچرگ  دنیـشن  یم  ناـبوخ  هاـش  يارـسمتام  رد  هک  ره 
هب اپ  رب  شمتام  ياول  ددرگ  اجک  ره  دنیـشن  یم  نادنخ  يور  اب  قح  برق  ماقم  رددنیـشن  یم  نابحم  دزن  رد  داش  رـشحم  زور  دنیـشن 
مغ زا  شمـشچ  هکنآ  تمایق  رد  ناغفا  هآ و  دـیامن  کی  نیا  دـنز  رـس  رب  یکی  نآناشیرپ  مغ  زا  یلد  اب  ینعم  لها  دـنیآ  عمج  نارود 
موق نآ  ناشندرب  هگلتق  رانک  زک  رسیب  هاش  تیب  لها  زا  نامز  نیا  دمآ  مدای  دنیشن  یم  نارین  ران  رارش  وا  مشچ  کشا  زنایرگ  دوب  يو 
یم نابیلدنع  نوچ  ینز  ره  بنیز  دیدرجنخ  ریت و  زا  يا  هتفکـشب  لگون  ره  رـس  رب  رهاوخ  مام و  نادیهـش  عیدوت  رهب  زا  دنتخیررفاک 

ناودع دادیب  زا  هداتفا  هش  مسج  رسیب  دید  ناماک  هنشت  هاش  نیلاب  رس  رب  دمآ  بنیز  دنیشن 
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ناسآ لد  زوس  ارم  لکشم  نیز  تفگنادیهش  ناطلس  موقلح  رب  هسوب  دز  دش و  مخ  ناسآ  دوشگن  شا  هدقع  لد  زا  درک  يراز  هچره 
، نت رب  ینهاریپ  یتشاد  ؟ یئارچ ناودع  فک  راخ  یبن ، غاب  لگ  يا  یئارچ ؟ ناتلغ  نوخ  هب  ناس  نیا  زیزع  ناج  يا  تفگ : دنیـشن  یم 
زا رگنب  زیخ و  دنیـشن  یم  ناریو  هب  اسآ  دـغج  وت  لتق  سپ  زک  ؟ یئارچ نارود  نیا  رد  بنیز  لد  لاح  زا  لـفاغ  یئارچ ؟ ناـیرع  نینچ 

دوب منامگ  یک  هناشن  تنارجه  ریت  ار  لد  غرم  رخآ  درکهنایزات  زا  هیس  دش  تیوم  وچ  نالفط  يوزاب  هناور  متشگ  نوچ  وت  يوک  وس 
کیل مغدـم (1) .  دـیدرگ  لد  هب  ترجه  مغ  میتفر و  هچرگ  دنیـشن  یم  ناکیپ  يور  ناکیپ  وت  كاـپ  نت  ربهناـمز  ياـهافج  زا  منیب 

هاشنهـش يا  تیوـک  متفر ز  نم  هچرگ  متاـخ  رهب  زا  درب  تـشگنا  لدجب (2)  تلـصخ  ویدمغ  رپ  يداو  نیردـنا  نامیلـس  يا  بشما 
دنیشن یم  نایرگ  هدیدمغ  رباص )  ) تیازع ردمظعم 

ردپ اب  هاگلتق  رد  هنیکس  ترضح  هردخم  ایلع  لاح  نابز 

یلب نیب  نم  يراوخ  وت  ردـپ  مدوب  وت  ضایر  لگدرادـن  باقن  ترتخد  نیبب  زیخ و  ياـج  درادـن ز  باـت  وت  يرود  زا  ملد  رگد  ردـپ 
هتفخ وت  ارچدرادن  بانط  لغ و  زج  رز  رویز و  ياجب  ندرگ  هب  هک  نک  هراظن  تراز  رتخد  هب  ردـپدرادن  باب  هک  یکدوک  دوب  ریقح 

وت رکیپ  هک  ارچ  تفیرـش  مسج  هب  نابیاس  منک  هک  يرداـچ  هندرادـن  بارتوب  هعقو  نینچ  ربخ ز  رگم  یبارت  يورب  ردـپ ، يا  نوخ  هب 
هک رگن  مراز  همع ي  هب  یمددرادـن  بالقنا  بوشآ و  زجب  نیمز  نیا  هک  مرایب ؟ هک  رب  هانپ  بشما  مور  اجک  ردـپدرادن  باـتفآ  باـت 

فک هب  نوخ  زا  يو  سورع  رگم  دـش  ازع  هب  لدـب  ارچ  مساـق  یـسورع  ردـپدرادن  باوصاـن  موـق  نیا  هناـیم ي  نیعم  يراوـس  تقو 
درادن باوخ  هدید  هب  رغصا  مغ  زا  بابر  ربکا  ردام  زور  هریت  دش  وت  يوم  رات  ارچدرادن  باضخ 
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يراوس ز بات  هک  نک  هتـسخلد  دـباع  هب  رظندرادـن  بآ  راظتنا  سک  هک  زیخ  ياج  ناجردـپ ز  باـطخ  نینچ  میومع  شعن  هب  نکب 
درادن باسح  فص  ردنا  يروای  وت  زج  هک  رباص )  ) رس زا  رشح  هب  تیامح  لظ  باتمدرادن  بارخ  هفوک ي  ات  وت  يالبرک 

ماش هبارخ ي  رد  ردپ  هدیرب ي  رس  اب  ءادهشلادیس  هلاس ي  هس  رتخد  هیقر  لاح  نابز 

ملد ناج  ردپ  باوخ  هدید  هب  مرادن  وت  يرود  زناج  ردپ  بابک  دش  وت  رجه  شتآ  ملد ز  ناج  ردپ  بآ ، رپ ز  نامشچ  هب  تفگ  هیقر 
يدومن ز بیرغ  نم  زا  دای  وت  هک  بجع  بجع  ناج  ردـپ  باوج  نم  هب  بشما  یهد  یمن  ارچناج  ردـپ  بـالقنا  رپ  دـشاب  وت  رجه  ز 
هب يرگنب  هکیدوبن  وت  مرب  رد  هک  ناج  ردپ  فیح  رازه  يدوزفب  ملد  مغ  رب  تندـمآ  هچ ز  رگایدوشگب  مخر  رب  فاطلا  رد  تمدـقم 

رکـش رازهتیودع  مشچ  هب  نونک  مراخ  مدوب و  وت  لگ  تیوم  وچ  تشگ  هایـس  مزور  وت  يور  دعب  ناج ز  ردپ  باذـع  نایماش  زا  نم 
مدب هکسب  ردپ ز  ناج  ردپ  باضخ  نوخ  هب  تکاپ  نساحم  دش  هکتیولگ  هنیک  نیعل ز  نیمادک  غیت  دیرب  تیوکن  لامج  ردپ  مید  هک 

نیردنا مرگن  یم  هک  نونک  رونا  هم  يا  تباب  هتفر  رفس  يوس  تفگبرطـضم : همع ي  يدرک ز  یم  وت  لاح  لاؤس  ررکم  وت  خر  قیاش 
ناج ردپ  بارطضا  نم ز  لد  هنیس  هب  دپترس  ار  وت  هبارخ 
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هب دش  ناغف  هآ و  وت  يرود  زا  نم  راک  هشیمهدـش  نازخ  قارف  رـصرص  زا  نم  رمع  راهب  دـش  ناهن  گرم  ربا  رد  اباب  وت  يور  رهم  وچ 
وچ ممیتی  درک  هنیک  زوج  افج  مادک  ردپ  ناج  ردپ  باتفآ ، بش  رد  یسک  تسا  هدیدندش  نایع  هبارخ  نیا  رد  بشماک  وت  يور  ریغ 
هلگ منک  یمنممیب  یگدنز و ز  هب  يدیما  تسا  هدنامن  ممیئل  موق  تسدب  رطـضم  سکیب و  ریـساممیقم و  دومن  اه  هناریو  بناج  دغج 

هک تمیوگچرگمتـس  هورگ  ردـپ ، يا  بطر  نان و  دـنهد  ربمیپ  تیب  لها  رب  قدـصت  مسر  هب  نیبب  ناج  ردـپ  باش ، خیـش و  روج  زا 
ناج ردپ  بانط  لغ و  فلاخم  روج  دوبرویز ز  هماج و  ياجب  نالفط  رکیپ  هب  نیبب  رگید  بئاصم  زا  فقاو  یئوت 

ءاروشاع زور  رد  گنج  نادیم  عضو  نازحالا » تیب   » يونثم زا  يا  هنومن 

دـش اهرظن  زا  مجنا  لیخ  نایم  زا  تسبرب  تخر  بش  یگنز   . کمس (1) رب  دش  امس  زا  ناشفاوترپ  کلف  دیـشروخ  هک  اروشاع  حبص 
ینکفا درگ  تماـق  دنتـشادرب  نـالد  رپ  رتـسب  رـسزور ز  دیـشروخ  هوـلج ي  رد  دـش  وـحم  زورف  یتـیگ  هـم  تـشگ و  ناـهن  بشناـهن 
یمحر یب  بسا  رب  یگلمج  راسی  زا  نیمی و  زا  ناراد  هزینهز  درک  ار  نامک  يرادنامک  ره  هرز  ریـشمش و  دـندرک  نت  بیزدنتـشارفا 

، نید رکـشل  رفک و  شیج  وس  ود  زا  دش  البرک  تشد  هب  اتفک  هب  رجنخ  همه  رگید  هقرف ي  فرط  کی  یهورگ  نازادنا  گنـسراوس 
یلو نآ  قح  رهظم  یلع  نب  نیسح  ینعی  نید  هاشگنج  هب  رخآ  دیـشک  نید  رفک و  راک  گنت  رفک  زا  دش  هصرع  نید  رب  هکـسبوربور 

عافد نید  میرح  زا  دنزاس  هک  ات  عاجش  باحصا  تسارآ ز  يرکشلیلو  نبا 
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ردـناج سنا و  راختفا  تمایق  ات  ناـهج  ردـنا  یکی  ره  تفارـش  ردـمدق  تباـث  اـفو  زا  دـندوب  کـیل  مک  دـندوب  ددـع  ثیح  زا  هچرگ 
کی ره  شیپیضترم  نایعیـش  تقیرط  رد  یفطـصم  ناوریپ  تعیرـش  ردریظن  یب  نیرق و  یب  هیبش و  یب  ریپ  انرب و  زا  کی  ره  تعاجش 
كرش زا  میبتسین  میب  ناتـسرپ ، قح  نورد  رد  تسیچ  میب  نادرم  دزن  يرآ  يرآدنا  هدیربب  رـس  هک  یتفگ  ار  میب  دنمجرا  لاجر  نآز 

قشع میلست  دش  هک  ار  نآ  كرش  تسین  قشع  میلقا  رد  تسا و 

ایقشا اب  گنج  هب  ماما  میمصت 

، ار هراـچ  دـناد  هکنآ  تسیچ ؟ گـنج  زا  ریغ  موق  نیا  هراچقـشع ي  هاوخلد  دوب  نم  گـنج  تفگ  قشع  هاـشنهاش  بلق  دـش  بلقنم 
رب سکان  سک و  ره  رمق  اسرف  ناج  غیت  درادـن  نوچغیرد  سوسفا و  هب  زگره  هدـم  نت  غیت  تسد و  يراد  هک  رخآ  مد  اتتـسین  هراچیب 

هطقن نآ  دهد ز  یم  تسد  هب  درآ  را  وت  فعض  هطقننآ ي  رادید  تردق  درادن  سک  ناس  دیـشروخ  دوب  شغیت  رگ  هنرورظن  دراد  وا 
نیز ار  لد  هک  ات  منک  عنام  نیا  عفد  کنیا  دـیابلاحم  دـشاب  نم  رهب  ربکا  لصو  لاح  تسا  نیا  ار  موق  نیا  ات  هکلبتـسکش  نمـشد  تا 

هک نکمم  دوب  یک  جنر  هدربان  بلط  هار  رد  هنروقیقد  دشاب  نخس  نیاک  نک  نآ  عفد  قیرط  ردنا  ار  وت  دش  عنام  هچرهمنک  عناق  لمع 
ادخ نمـشد  اب  هچنآ  درک  تسار  حانج  زا  لوا  هلمحغیت  هب  ار  ندیرب  نامرف  داد  غیرد  یب  دـش  رو  هلمح  تفگب و  نیاجنگ  هب  یبای  هر 

درک تساوخ  یم 
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یناهفصا یناماس  نامع  - 27

هراشا

هللادبع ازریم  یناماس  نامع  ردپ  .دـندوب  بدا  رعـش و  لها  بلغا  هک  دوب  ینامدود  زا  ناهفـصا  لها  یناماس  نامع  هب  صلختم  هللارون 
دمآ و یم  رامـشب  شیوخ  دهع  ناگدـنیوگ  زا  نامع  .دـنا  هدوب  نادنخـس  نارعاش  زا  همه  طیحم  هللادـبع  ازریم  شدـنزرف  نوحیج و 

تسوا رارسالا » هنیجنگ ي   » هموظنم ي نوهرم  شترهش  هدمع ي  یلو  دوب  اناوت  راعشا  عاونا  رد  هکنآ  اب  يو  .تشاد  هنافراع  برـشم 
ریظن مک  هنارعاش  قیاقد  هنافراع و  دنلب و  یناعم  رب  لامتـشا  ثیح  زا  يونثم  نیا  .تسا  هدورـس  البرک  زادـگناج  هعقاو ي  رکذ  رد  هک 

فجن مالسلا » يداو   » رد شدوخ  تیـصو  ربانب  ار  شدسج.داد  يور  یگلاس  دودح 58  رد  يرمق  لاس 1322  هب  نامع  تافو.تسا 
.دندرک نفد  فرشا 

یقیقح ناقشاع  نازابناج و  رورس  نیسح 

زاوآ بحاص  نیا  دیرگنب  تسیک ؟ زار ، نم  بل  زا  دیوگ  هک  نیانخس  دیوگ  یمه  نم  نابز  زک  نت  ناج و  رد  ارم  ناهنپ  نیا  تسیک 
هب دـنیب  دوخ  نسح  لامج  بحاص  يدـهاش  نوچ  وا  دیوگنخـس  اب  بل  زا  مشچ و  اب  هگن  زا  نم  هب  يرود  همه  اـب  رت  لـصتم  ؟ تسیک

لامک دحرس 
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لمـسب يریاـط ، اـج  ره  دـید  دـنک  لد  دیـص  هزمغ  گندـخ  اـبماب  هگ ز  نزرب  هگ ز  درآ  درب  رـس  ماـش  حبـص و  یئاـمندوخ  يارب  زا 
هنیئآ ي اوسامدوبن  يریجخن  شناکیپ ، قیال  دوبن  يریت  لباق  ار  شا  هزمغتـسلا  رد  یئابرلد  لامک  اب  تسپ  الاب و  دهاش  نآ  مرجالدـنک 

یب قشع  نآ  یتدمدیدپ  دمآ  قشع  دـید و  ابیز  يور  دـید  هنیئآ  رد  شیوخ  لامج  سپدـندش  وجلد  تعلط  نآ  رهظم  دـندش  ور  نآ 
درک زاس  يرارقیب  لزنم  رهبتشادن  یئاج  دنک ، لزنم  وا  رد  ات  تشادن  یئاوام  شیوخ  نیـشن  لدناکمال  ياضف  رد  قلعم  دب  ناشن  مان و 

زا نیمی و  زا  درک  يا  هولجتخاس  عمـش  ار  دوخ  هناورپ ، ار  هلمج  تخاس  عمج  ار  نابلاط  رـسکی  هک  نوچدرک  زاوآ  ار  شیوخ  نابلاط 
دمآ و باتفآ  نوچ  يرغاس  اب  یئقاسزوس  ریغ  زادگ و  نمشد  یخزود  زورفلد  زاونرطاخ و  یتنجراکشآ  درک  یتنج  یخزود و  راسی 

سک ره  هک  یم  نیز  اذبحتسین  فاصنا  زا  نتفگ  یم  نیا  كرت  تسین  فاص  راوگشوخ و  یم  نیا  وچمهبارـش  رغاس ، نآ  ردنا  قشع 
تارذ هلمجتـشهب ي  رد  دبوک  ياپ  لوا  ماگ  تشهب  فک  زا  لهج  دروخ  یم  نیا  هک  رهتـسوا  تسپ  ماقم  ایـشا ، تقلخ  تسوا  تسم 

هداب نیا  بلاط  ناج  زا  هک  ياادن  دزرب  ار  ماج  نآ  بلاط  ادص  یقاس  زا  دمآ  رگید  رابدنتـساوخ  یقاس  ار ز  یم  رغاس  دنتـساخ  اج  زا 
وش هدامآ  ار  هصغ  جنر و  درددوب و  یتسه »  » هیامرـس ي ار  تسین »  » دوب یتسم  دص  ود  ار  یم  نیا  هچرگیا  هدامآ  شندیماشآ  رهب  يا 

تداعس ناز  دش  يا  هرذتـسالب  وا  فاص  تسا و  درد  وا  درد  تسالو  ماج  نیا  ترـشع  ماج  هن  نیاوش  هداب  نیا  هدامآ ي  نآ ، زا  دعب 
کی نآ  دش  رتکاپ  ياهنت  نفدـم  دـش  ببـس  نآ  كاخ ز  هب  رغاس  نآ  تخیر ز  مه  يا  هعرجباتفآ  شریمـض  زا  دـیباتب  ناز  بایماک 

نوچـشوج هب  مخ  رد  یم  وچ  رغاس  لد  رد  شورخ  رد  ریغت  زا  یم  نآ  دوبورف  یم  نآ  تفرن  سک  يولگ  زو  ولگ  ار  کی  نیا  بلار 
شون درد  نالد  یفاص  يا  تفگ : شورخ  لد  زا  دیشکرب  یقاس  زابدشن  مک  الصا  دندروخ و  همه  نآ  دشن  مدمه  بل  اب  قفاوم 
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رد لد  ار  هلمجزارد  شهاوخ  ندرگ  رغاس ، هب  دـش  زاین  اب  ار  ایلوا  ایبنادـنک و  یلاخ  یم  ار ز  ام  رغاس  دـنک  یلاـع  یتمه  مهاوخ  درم 
رهریزب رـس  یقاس  روظنم  نآ  نکیل  ریپ  انرب و  زا  رـس  کـی  ـالاب  هب  رـسشومخ  نارومخم  لیخرـس  نآ  نکیل  شوج  هب  مخ  نوچ  بلط 
ماجلام لام  یقاس  تسد  رد  نانچمه  لالجلاوذ  قشع  ماج  نآ  دوب  زابدنتشادرب  حدق  نآ  زا  يا  هعرج  دنتـشامگب  یتمه  ناج  زا  کی 
تـسم هزاـت  ؟ یک هب  اـت  ناراوخ  هداـب  راـظتنا  یم  رغاـس ز  نک  زیربـل  اـیقاسزوس  ریغ  دـمآ  تریغ  هللا  هللا  زوـنه  یقاـس  رظتنم  فـک  رب 

زج ار  یم  طشهد  دادـغب  هرـصب و  طخ  هب  ین  هد  دادـغب  هرـصب و  طش  هب  یمنک  روج  طـخ  هب  اـت  رغاـس  هب  یم  نک  رود  ار  شکروج 
یئوه آرد ، امیپ ، حدـق  يارآرب  رـس  یلابا  تفیرح ال  يا  راظتنا ؟ دـنچ  ات  تفگ : یقاس  زابمین  طخ  نیدورف  نافیرح  زا  مین  طب  روانش 

طاـسب يازفا  تنیزدرک  تسار  دـق  اـج  ناراوخیم ز  ریپ  درک  تساوخرد  شیقاـس  عقومب  نوچنزب  ییوگ  مرـس ، تناـگوچ  يوگ  نزب 
ار شیاهطرشمنم  یئوگ  یم  هک  ار  يراوخ  هداب  منم  یئوج  یم  هک  ار  سک  نآ  تفگ : ع)  ) نیسح نارومخم  لیخ  رس  رورـس  نیتاشن 
زا رگیدرایب  رغاس  کی  تسه  رگ  ترگید  راوگـشوخ  بارـش  نیا  زا  تفگ : زابدرک  شون  یمامت  ار  یم  رغاس  درک  شوگ  کـیاکی 

دـشدوب ماشآ  درد  دـنر  تروص  هب  رگ  دوب  ماج  دوب و  هداب  ینعم  هب  دوخدوبن  یقاس  زج  هراوخیم  نآ  هکنآز  دوبن  یقاب  ناـشن  یقاـس 
نیا ياو  ياواهر  دش  فک  زا  هتـشررس  ار  هصق  اهتنا  درادن  بلطم  نیا  هک  هویئود  دش  وسکیب  دمآ ، داحتا  یئوت  زا  ینم و  زا  مزب  یهت 

نم ؟ دـش هچ  نم  نابز  زا  يوگنخـس  نآ  دـش ؟ هچ  نت  رد  ارم  دـب  ناهنپ  هکنآتفرگ  یناویح  يوخ  هتـشرف ، نیا  تفرگ  یناـجنارگ  لد 
ابه یکاخ  رده ، یبآ  بجع  يا  ابص  هار  رد  هداهنب  يا  هزوکهتخیر  لگ  زا  بآ و  زا  یبلاق  هتخیگنا  كاخ  يدرگ ز  میک 
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کنیلهاک یلوضف ، یتام ، يرطـضم ، یلهاـج  یلوجع ، يوحم  يزجاعهتـساک  یحور  هدوزفا ، یبلاـق  هتـساخ  اـیرد  یجوم ز  میک  نم 
یفطا نورب  دمآ  باتفآ  جاد (1) .  ماش  ردنا  هدنام  تریح  هب  يازاس  درک  نتفگ  هدنیوگ  شمخ ، وش  زاجم  دش  یط  دـمآ و  تقیقح 

اهلد درک و  یئامندوخ  درک  دـیق  رد  ار  قاـشع  لد  نوچدوب  نیئآ  ار  قوشعم  نیا  هکلب  دوب  نیا  قشاـع  مسر  دـیوگ  زاـب   . جارسلا (2)
رتمک ناشلقع  يوک  هب  هر  دهد  رس  ناشنونج  نابایب  ردیشک  قشاع  هویش ي  دریگ  شیپ  یشوخ  رـس  يور  ار ز  ناش  ناحتمادرک  دیص 

یلد ار  قشاع  هکنآز  شیوخ  فلز  نوچ  دنک  ناشناشیرپ  لدناشدرز  يور  خرـس و  ياهکـشا  ناشدرد  رپ  لد  دراد  یم  تسوددـهد 
ار برط  رکنم  ار  درد  تسا  قیالان  وا  هک  ره  دزیرگ  اتریرز  نوچمه  دنک  ناشلگ  نوچ  يور  ریت  دننام  تماق  ناش  دنک  مخشیرپ  دیاب 
هب شهار  دهد  یم  شیوخ  يوس  دناشک  یم  كدنا  كدناهاگن  يو  رب  دنک  یم  تبحم  زا  هار  هب  دنیب  مدق  تباث  ار  هکنآوتـسا  قیاش 

یئوم ار  ود  ره  نآ  نیا و  مه  اب  دندرگ  دحتملاصخ  ره  تافص و  ره  ار  وا  دشخب  لاصو  ناتـسبش  رد  هر  شدهدبـشیوخ  يوک  يوس 
یکی ددرگ  یم  قوشعم  قشاع و  یکش  ناشتدحو  هب  سک  دراین  یمنایم  رد  دجنگن 

ربکا یلع  ترضح  يزابناج 

يا یقاسدوش  یم  یباجح  ار  دصقم  رهچ  دوش  یم  یباب  دس  بلطم  شیپهار  دس  دیآ  يدرگ  قلعت  زا  هاش  رکذ  رد  مدق  ره  ردـنا  مزاب 
هاش رکذ  هک  اتار  درگ  نیا  ناشن  رب  یبآ  هب  شوخ  ار  درورپ  ناج  يابهص  نآ  هدردنم  زوس  قلعت  ریپ  نآ  وت  يا  نم  زورفا  ناج  روظنم 
دوخ دارم  ریت  فدـه  ربملع  نازابناج  يزابناج ز  هب  نآو  ملق  حول و  دـجوم  تبتر  هب  نآمنک  نازادرپ  هناخ  اب  لد  يور  منک  نازابناج 
همه زا  دیـشوپ  مشچدوـب  هدرپ  ار  وزرآ  نآ  هچره  تخوـس  دوـب  هدروآ  درگ  هـچنآ  راـثیا  درکدـناشفرب  یلکب  ار  یتـسه  درگ  دـناشن 

ناگدازردارب زو  ردارب  زا  ناگدازآ 
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.کیرات جاد : . 108 - 1
.نک شوماخ  ار  غارچ  جارسلا : یفطا  . 109 - 2
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اب ربکا  دمآشیپ  درادرب ز  زین  ار  یکی  ناک  شیب  هزادنا  زا  تشاد  يداهتجادنامن  ربکا  یلع  زج  یهار  دس  دنامن  رگید  هدرپ ي  قلعت  زا 
فلز هدرک  ناشفا  خر  ربقرو  لگ  رب  مدحبـص  منبـش  وچمه  قرع  تریغ  زا  هدرک  شیور  هامهتخوس  ار  ناگدازآ  نمرخ  هتخورفا  خر 
باتش اب  هر  زا  داتفا  دمآیرط و  گربلگ  هب  رت  کشم  هدوس  يرگتراغ  رد  تسمرـس  شـسگرنهرز  لبنـس  زا  هدیـشوپ  ار  هلال  هدرگ  رپ 

رد شوخ  رـس  بابحا  زا  کی  رهراذـگهر  ردـنا  هداتفا  راب  دـنام  راب  دنتـسب  ناهرمه  ناجردـپ ، ياکباب  ناماد  رب  کشا  لـفط  وچمه 
نوع سابع و  هللادـبع و  مساقهمه و  یبورک  رای  اب  نزم  اـج  همه  یبوط  هیاـس ي  رد  نزماـگروح  نیفلز  رـس  ناـچیپ  برط  زو  روصق 

تخیر دنق  رکش  گنت  زا  باوج  ردرتدوز  يراب ، تسه  رگ  یتصخر  ردپ  يا  نتفر  ماگنه  دش  ریدنوک  ود  رب  تعفر  ناشفا ز  نیتسآ 
نیز رـسپ  يا  یلجت  قح  زا  يا  هدرکیدـمآ  لد  نزهر  ناج  تفآ  يدـمآ  لبقم  دـنزرف ، ياک  تفگتخیر : دـنخ  رکـش  ياـهبل  زا  رکش 

اب تلبنـس  تسا  يزانط  رد  هلال  اب  تسگرنیا  هدرک  تمایق  تماق ، نیزک  هو  يا  هدرک  تماـق  هنتف  رهب  تساررـسب  يراد  اـه  هنتف  یلجت 
اب هک  ور  تسوا  شیپ  یهاـگ  وت  شیپ  ملد  هگینک  یم  مرود  شیوخ ، رازم  زا  ینک  یم  مرورغ  تسم  تخر  زاتـسا  يزاـب  رد  ناوغرا 
رب شین  نزم  ملاح  رغاس  رب  اپ  تشپنکم  نونجم  ارم  یلیل ، هداز ي  نکم  نوخ  ار  ملد  باب  نیا  زا  شیبتـسود  ود  دجنگ  یمن  لد  کی 

زاـتم لد  بلق  هب  دوـخ  مشچ  وـچمهزیرم  لد  تخل  تخل  رب  کـمن  سب  زیرم  لد  تخب  قرق  رب  مـغ ، كاـخنزم  ملاـب  رب  گنـس  لد ،
نوبحت امم  نآ  زا  دعب  اوقفنت  یتح  ربلا  لانت  نلوشم  دس  تبحم  هار  رس  رب  وشم  دصقم  عنام  هر  لیاحزاسم  مناشیرپ  دوخ  فلز  وچمه 

نم تریغ  تسا و  تب  نآ  نم  هار  دـس  تسوا  زا  هچ  رهراثن  رهب  يرهوگ  رتهب  وت  زا  راـگن  ـالاو  نآ  مرزب  ردـنا  تسین   . وا (1) دیوگ 
نکش تب 
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زا هک  هاگ  نآ  رگم  دـیبای  یمن  تسد  یکین  هب  زگره  « ) نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  لانت  نل   » هفیرـش هیآ ي  هب  تسا  هراشا  . 110 - 1
(. نارمع لآ  هروس ي  هیآ ي 92  ( ) دینک قافنا  دیراد  تسود  هچنآ 
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وت تقیقح  رد  متـسه ، وـت  نم  ینکفا  رود  نوـچ  شیپ  زا  باـجح  نآتـست  رهم  تبحم  هار  عناـم  تـست  رهچ  ریـسا  لد  نـیهر و  ناـج 
امن ور  وا  بناج  وش  امن  ور  امن  ور  نم  زا  دهاوخ  وا  ارت  نوچینم 

اروشاع زور  عیاقو 

نشوج هنیرز  نایع  دش  يراوسزیمهم  رهد  دنمس  شکرس  نیا  رب  زیرنوخ  ماشآ  نوخ  مارهب  دز  وچ  ص 70. هبحملا ، جارعم  يونثم : زا 
دنناـم لـثم و  یب  ورـسخ  دـش  اـپبقحلا  اـنا  سوک  دز  قشع  وس  نآ  زو  قلطم  رفک  شیج  ياـن  دزاوننـشور  هدـیدرگ  شوترپ  زا  ناـهج 

الوم دـبع و  زا  ناگدادـلد  نآ  رمهراوس  تنج  يوس  مد  نیا  دـیوش  هراـب  تشپ  رب  ناـمز  نیا  دینیـشندنوادخ  لـیخ  يا  هک  يدومرفب 
ثاریم هب  تساوخ  مرح  لها  زا  گنج  حالـسناناج  رادید  شیارآ  دومن  نادزی  ریـش  نآ  نیرفآ  قشع  هشادـعا  راکیپ  هدامآ ي  دـندش 

هاش تسد  تسد  هب  داد  هش  نآ  مه  رب  دیچیپ  ملعتشاد  روجات  لوسر  زا  دوخ  هلک  تشاد  ردپ  زا  غیت  هزمح و  زا  رپستـسارایب  نت  توبن 
تسارآ یفص  صوصنم (1) .  قشع  دمآ  ردـنا  نادـیم  هبرـصرص  تسد  رد  دـش  قشع  نانع  ربمیپ  راوهر  تشپ  زا  تسـشنداد  یتفال 

مچرپ دوشگب  اول  نآ  زا  قشع  وچروسکم  بلق  ناـیم  ردـنا  قح  نوچ  رون  نزخم  نآ  داتـس  فص  بلق  هب   . صوصرم (2) ناینب  نوچ 
دینیزگب هن  يراید  ره  ردنا  خرچ  ریزبناطیش  هدیدرگ  امش  رب  مکاح  هک  نایفـس  ناراتـسرپ  يا  دومرفبمجرتم : نآرق  تشگ  ناوخزجر 

دـش تدـحو  رـس  نـم  زا  هـک  اـتکی  قـالخ  رهظم  نآ  منمهناـگی  قـح  زا  دـشاب  یناـشن  هناـمز  نارود  يرود ز  رهبیرایرهــش  نـم  زج 
نم رما  یب  اضقیتسپ  الاب و  هدنامرف ي  منم  یتسه  قاروا  هزاریـش ي  منمیماما  نم  زج  ناهج  رد  دشابن  یمامت  ملاع  همه  رب  مریماادیوه 

دراگن یشقن  ردق  حول  رب  هک  درادن  تردق 

149 ص :

.حیرص نشور و  هدش ، تباث  صوصنم : . 111 - 1
.اجرب اپ  هدش ، راوتسا  ریزرا  هب  يانب  صوصرم : . 112 - 2
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درک ارم  اب  هک  ره  دـش  اـم  دـنب ز  رگج  ار  ارهز  حور و  ار  یلعمتـسنشوج  نوچ  نت  هب  ار  شعرـش  هک  متـسنشور  مشچ  بلق و  ار  یبن 
نآ دوب  هچمنیسح  ارهز ، هنیس ي  رورس  منیقرشم  هاش  قشع و  ویدخرمیپ  دنزرف  تسین  نم  زج  هک  رـسکی  دیناد  نایفوک  يا  همهدنویپ 

داتفا راکبدیـشخبن  يدوس  ناینایفـسوبا  دیدهت  راتفگ و  نآ  ظعو و  نآ  همهراچانب  مد  نیا  حابم  دش  منوخ  هک  راک  لوا  ردـنا  توعد 
يزاجح ناریلد  يزابناج  هب  يزاتکرت  رد  برع  نازارگریبدت  تشگ  مگ  ار  خرچ  ریبد  ریت  هزین و  غیت و 

نیسح نیلاب  هب  بنیز  ترضح  بر  هبیبح ي  نیهم  ندمآ 

دص هدیدرگ  نیک  غیت  زا  شنت  كاخ  رب  هداتفا  ار  هاش  نآ  دید  وچلاوحا  ياناد  زجب  سک  دنادن  لاح  نآ  رد  شلاح  يدب  نوچ  منادن 
هدیدمغ نیا  هب  نک  ملکت  ربارب  ناج  اب  ارم  ياک  شتفگبمهرم  تخاس  شرهب  لد ز  نوخ  مهرد ز  هدیچیپ  رس و  زا  شوه  شدشکاچ 

باـب و حور  هب  شداد  مسق  رواد  سوماـن  قـح  قـشع  فیلحمغ (1)  ار  هنوزحم  نآ  دـمآ  رتـنوزف  مظعم  هاـش  زا  دـمان  یباوـجرهاوخ 
نئمطم سفن  ياراد  نادب  تفس  ارفناج  لعل  تدحو ز  رددنـسرخ  هدیدمغ  لد  ددرگ  ات  هک  دنخ  رکـش  لعل  نآ  يوگ ز  مباوجردام 

 . یماح (2) مث  یلایع  نع  یماحف  یمایخلا  وحن  یعجرا  تخا  اب  هکتفگ :

151 ص :

.دهع مه  دنگوس ، مه  فیلح : . 113 - 1
.نک تیامح  يرادهگن و  میاه  هچب  نز و  زا  درگرب و  اه  همیخ  يوسب  رهاوخ  يا  . 114 - 2
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«( یناپمک  » هب فورعم   ) یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  خیش  جاح  - 28

هراشا

.داهن ایندـب  اپ  ناهفـصا  رد  فیرـش  میرک و  يا  هداوناخ  رد  يرجه  لاس 1269  مرحم  مود  رد  يورغ  نیـسح  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ 
زا تفر و  فرشا  فجن  هب  لیـصحت  همادا  يارب  تسیب  کیدزن  نینـس  رد  .دندوب  شناد  لها  اسراپ و  نکمتم و  معنتم و  شا  هداوناخ 

دمحم خیش  هللا  تیآ  .درب  ناوارف  هرهب ي  دنوخآ »  » هب فورعم  یناسارخ  مظاک  دمحم  هللا  تیآ  دننام  گرزب  یناداتسا  سرد  رضحم 
رد يداتـسا  رب  هوالع  خیـش.درک  تیبرت  يداـیز  نادرگاـش  تخادرپ و  هداـفا  سیردـت و  هب  يرجه  لاس 1329  زا  یناپمک »  » نیـسح
رب لمتـشم  هک  وا  یـسراف  ناوید  .درک  یم  صلخت  رقتفم »  » دوـب و ریظن  مک  زین  یـسراف  یبرع و  تاـیبدا  رد  تمکح  هقف و  لوـصا و 

هیافک رب  هیـشاح  ناوت  یم  ردقلا  لیلج  ملاع  نیا  راثآ  زا  .تسا  هدـش  پاچ  تسا  ینافرع  ياهلزغ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  حـیادم 
( یناپمک  ) يورغ هللا  تیآ  .درک  مان  ار  هفـسلف  رد  میکحلا ) هفحت   ) هموظنم ي داعم و  رد  يا  هلاسر  بساـکم و  رب  هیـشاح  لوصـالا و 
ع)  ) یلع یلوم  تیالو  بحاـص  راـنک  رد  فرـشا  فجن  رد  تفگ و  دوردـب  ار  ناـهج  یگلاـس  نـس 66  رد  يرجه  لاـس 1361  رد 

.دوش یم  هدروآ  ریز  رد  یناپمک »  » ناوید زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یثارم  زا  يا  هنومن  کنیا.دش  هدرپس  كاخب 
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( دنب تفه   ) هرهاط هقیدص ي  ءاثر  رد 

زا یلد  اب  غیرد  يا  كاخ  رد  تفر  بش  تملظ  رد  قح  رون.مق  نیب  قح  یتاـعوبطم  ماـمتها  یعـسب و  یناـپمک  لـماک  ناوید  زا  لـقن 
يا كاـخ  رد  تـفر  بکوـک  هدـنبات  ناـک  هآ  دوـب  هدـنبات  هرهز ي  ار  فرـشلا  تـیب  تـعلطغیرد  يا  كاـخ  رد  تـفر  بلاـبل  نوـخ 

ناتریس یعفا  رازآ  زا  هدرزآ  يرکیپغیرد  يا  كاخ  رد  تفر  بت  رپ  بات و  یب  ینت  اب  بابک  مغ  زا  یلد  اب  تمصع  خرچ  باتفآغیرد 
كاخرد تفر  بهذم  نید و  راجتـسم (1)  نایناحور  هلبق ي  نایبورک و  هبعکغیرد ي  يا  كاـخ  رد  تفر  برقع  جرب  رد  رمق  نوچ 

دوب هکنآ  تلاسر  رارـسا  راونا و  لماحغیرد  يا  كاخ  رد  تفر  بر  هبوبحم ي  نیلوا  مدقمه  مدـقا  لقع  اب  مدـق  نسح  یلیلغیرد  يا 
رد تفر  بکرم  ره  طیـسب و  ره  باـیماک  شدوجو  ضیف  طـیحم  زا  يدوـب  هکنآـغیرد  يا  كاـخ  رد  تفر  بتکم ، لـفط  شلیئربـج 

لجا ار  تیـالو  رومعم  تیب   . رـستسم (2) رـس  وچمه  ناهنپ  قلخ  زا  شتبرت  رتتـسم  بیغ  زاب  نونکم  بیغ  روهظ  دـشغیرد  يا  كاخ 
همغن ي زاس و  هرهز  شومخ  دـش  بش  نآ  وچ  ارهز  نشور  يور  عمـشدرک  هناخبحاص  هب  نادـنچ  دـص  هناخ  اب  ار  هچنآ  درک  هناریو 
اب يرمع  درک  وناب  غاددرک  هناوید  ار  ضحم  لقع  هک  یبوشآ  درک  ارـسمتام  نآ  ردـنا  نامیتی  زوسناج  نآدرک  هناـشاک  نآ  رد  متاـم 

نآز یهت  بشناک  ار  هناخ  تفرگ  رب  یتیگ  ود  زا  لد  یلد  رپ  نآ  اـب  هاـشدرک  هناورپ  اـب  هراـبکی  نمجنا  عمـش  هچنآ  رایرهـش  نآ  لد 
هـصغ اب  مغ و  يوناز  هب  رـسدرک  هناناج  نآ  لصو  راگزور  زا  دای  هکنوچ  ناج  مسج و  قارف  يانمت  يدرک  اهر  ابدرک  هنادکی  رهوگ 

هولج زا  بارخ  ار  ناشون  هداب  دـش  تسین  مغ  هنامیپ ي  زا  وچ  یتسه  دـهاشدرک  هناگیب  ره  دوب و  یئانـشآ  ره  زا  تلزع  نیرق  وناب  ي 
نوریب هشیدـنا  زا  يروش  ار  رقتفمدرک  هنامیپ  نآ  ردـنا  يدوب  هناخمخ  رد  هچره  مغ  مخ  زا  ایئوگ  تقیقح  مزب  یقاـسدرک  هناتـسم  ي 

رد و زا  نوخ  وا  زوسناج  مغ  زک  تخیر  راب  رهوگ  ربا  زا  اهب  نیگنـس  يرهوگتـسا  رگید  یئاون  وناـب  مغ  زا  ار  وا  مد  ره  تسا  رـس  رد 
ار ز یلاثم  یبوط  هخاـشتخیر ي  رازلگ  نآ  زا  دادـیب  رـصرص (3)  لگ  نمچ  کی  تفر  داب  رب  یلگون  قیاـقح  رازلگ  اـتتخیر ز  راوید 

تخیر راب  مه  ورب  مه  رسکی  هک  دمآ  یتفآ  ناسخ  بیسآ 
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بانوخ نامسآک  فرـش  جرب  زا  داتفا  يرف  خرف  رتخاتخیر  راخ  يافج  زا  يراسخاش  زارف  زا  تفرعم  راز  هلال  زا  يا  هتفکـشن  هچنغ ي 
دیپت نوخ  رد  یلمسبتخیر  رارسا  ملاع  نایطوط  رـسارس  رب  مغ  كاخ  درک و  زاورپ  نادکاخ  نیز  یئطوطتخیر  رابنوخ  هدید ي  زا  مغ 
مشچ نوخ ز  ياه  همـشچ  تشذگرد  ولهپ  بیـسآ  زا  وچ  ارهز  هرهزتخیر ي  راقنم  زا  لد  نوخ  لزا  ءاقنع  هک  ای  دینع  رابج  روج  زا 
صاخ سومان  رب  ماع  موجه  زاتخیر  راود  دبنگ  فقس  هک  دز  رس  یـشروش  دش  وید  لامیاپ  ات  نیمالا  حور  طبهمتخیر  رایـس  تباث و 
نیرب سودرف  سوواط  هلان ي  كدـف  غاب  هویم ي  دـش  نغز  غاز و  همعطلال ي  تسا  لال  نابز  نادرگرـس ، عبط  ناریح ، لقع  لازی  ال 
نایرگ مشچ   . کمس (2) زا  تفر  یم  زوسناج  هلان ي  نآ  كامس (1) .  ات  تشاد  زوسناج  همغن ي  تیالو  خرچ  هرهزکلف ي  رب  دش 

رد تفر  نازیر  کشا  نیقی  ناویا  عمش  تقیقح  مزب  دهاشکح  داجیا ، هحفص ي  زا  درکن  ار  یتسه  شقن  بجع ! يا  وناب  نایرب  لد  و 
ود ره  راجتسمکلم  مشچ  همرس ي  شهار  كاخ  يدوب  هک  نآ  نآ  نیا و  يوک  درگ  رس  دور  يدوب  اور  یککش  بیر و  يارـستملظ 

تـسس ياه  هدـعو  رت  تخـس  نهآ  نانآ ز  لد  یموق  افویبکیب  کی  رجاهم  راصنا و  شیپ  تجاح  تسد  درب  تاـجاح  هلبق ي  یتیگ ،
« رقتفم » کمن قح  دـنک  شروک  درگنن  ار  قح  هک  ره  سانـشان  قح  مدرم  زا  وجم  زگره  قح  ساـپ   . کبـش (3) رد  یئاوه  نوچ  اهنآ 

 . (4) کل » هللا  ناک  نکت هللا  نا   » تسا قح  هار  تساور  وناب  هر  رد  يراپس  ناج  رگ 

یبتجم نسح  ماما  ترضح  بئاصم  رد 

دورن ناتـسلگ  ياشامت  هب  لد  زا  مغرمتـسا  نمچ  ملاع  همه  رو  نمچ  لیم  دـنکن  تسا  نم  وچمه  ناـج  هتخوس  لد و  هتفـشآ  هک  ره 
ناج شوگتسا  نکش  رد  نکـش  فلز  زا  شیناشیرپ  هب  راگن  يور  هتفیـش ي  دوب  هتفـشآ  ره  هنتـسا  نزحلا  تیب  هدزمغ  رظن  ردنا  ملاع 

هب هک  مدیدن  سک  نحم  راگرپ  زکرم  نمز  بطق  نسح  زجتـسا  نخـس  نیریـش  لبلب  همزمز ي  یپ  هن  دـبلط  یم  یتفـص  يرمق  هلان ي 
وچمه کلف  کلف و  یتسارتسا  نحم  رـصم  فسوی  الب  ناـفوط  حون  اـضر  میلـست و  هطخ ي  هریاد و  هطقنتـسا ي  نحتمم  نحم  عاونا 

فک هب  نید  تکلمم  متاخ  نیشن  هناخ  ناهج  نامیلس  هک  ملان  هک  ابتـسا  نکف  رگنل  هک  ياجنآ  يو  ملح  یتشک  بآ  رب  تسا  یبابح 
تسا نمسای  لگ  رهز ، رثا  زا  شوپ  زبس  شلعل  درمز  ساملا  هدوس ي  زا  هدشتسا  نمرها 
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دوجو ناتسبش  عمـش  یلزی  مل  دهاشتـسا  ندب  رد  ناور  وچمه  شندب  رد  نیک  رهز  طیحم  مسج  نیرد  تسا  طیـسب  حور  نوچ  هکنآ 
هبعکتـسا نفک  رب  ندـب و  رب  رگج و  رب  لد و  رب  ناـبز  تسد و  رثا  زا  وا  رب  مصخ  كوانتـسا  نگل  رد  شلد  نوخ  رگج و  ياـه  هراـپ 

تسا نغز  غاز و  نکسم  امه ، ناطلس  ياج  مورحم  يو  زا  مرح  بحاص  هناختب و 

البرک يادهش  بئاصم  رد  دنب  هدزاود  زا  یتمسق 

زادـگناج هثداح ي  ثیدـح  نیا  زابتـسا  متاـم  هودـنا و  مغ و  هلعـش ي  هچ  نیا  زاـب  تسا  ملاـع  ناـج  رب  هک  تسا  شتآ  هچ  نیا  زاـب 
روشک رد  هک  تسازع  رگشل  ای  تساپب  لد  کلم  رد  هک  تسازگناج  هآ  نیاتسا  ماوت  هصغ  اب  هک  تسا  يا  هصق  هچ  نیا  زاب  تسیچ ؟

يور کشا  لفط  یتیگ ز  ردام  مشچ  همـشچ  نوچتـسا  مدامد  هآ  یپایپ و  هلان ي  ای  دـعر  شورخ  قرب و  هلعـش ي  رپ ز  قافآتـسا  مغ 
دوب نابوخ  هم  یلجت  هامتسا  مرحم  هام  متام و  عیبر  ایوگ  رهق  مومس  زا  نازخ  هتشگ  رهد  رازلگتـسا  مهرد  هدرم ، ردپ  يوم  وچ  ناهج 
يابق نوگلگ  ع)  ) نیسح افو  قیرط  ناکلاس  حابصم  نیتاشن  يرد  بکوک  رون و  هوکـشمتسا  ملاع  زابناج  هبذج ي  زورب  زور  قشع  هب 

ناشطع تدـحو و  رحب  صاوغ  قوش  راـن  زوس  رگج  قوذ و  ماـج  تسمرـسالبرک  ناویا  دنـسم  يازف  تنیز  ـالبرک  نادـیم  هصرع ي 
مدقلا تباث  الب  طیحم  رد  هطقن  نوچالبرک  ناگوچ  هب  يوگ  وچ  رـس  هدـنکفا  تسود  يور  قشع  رد  هک  تسود  يوک  زاب  رـسالبرک 

ات هک  تشاذگ  نیمز  رب  رـسالبرک  ناماد  هب  داهن  رـس  هدوسآ  دناشن  نیتسآ  رـس  تسود  ياوس  ام  ربالبرک  نامرف  طخ  رب  داهن  نودرگ 
مقر ار  الب  برک و  يارجام  رگ  دـننز  ملق  ناـکما  هفیحـص ي  رب  هک  مسرتدـش  دـنم  هرهب  ادـخ  اـت ز  تشذـگ  دوخ  زو  دـش  دـنلب  رس 

هب مدع  طخ  دننک  رگا  یثیدح  دوجو  هطقن ي  نازدننز  مما  ماما  لاح  يا ز  همغن  رگ  رس  کلم ز  شوه  رگ و  دوش  کلف  شوگدننز 
مدامد کشا  کشرـس و  لیـسدننز  مهب  بل  وا  هنـشت ي  نابل  زا  رگ  رهد  قاذم  رد  دوش  رهز  وچ  نیعم  ءامدننز  مدـق  ثودـح و  طبر 

دننز مد  داجس  دیس  مشچ  کشا  رگ ز  دننک  ناور 
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حول لیلک (1) .  ازع  نیا  مقر  زا  تساضق  کلکدننز  مک  شیب و  زا  نخس  وا  تیب  لها  رگ ز  ریـسا  شمغ  دنمک  هب  دوش  لد  رـشح  ات 
طیحم زکرم  نیاتست  نیسح  نوخ  رد  هقرغ ي  لعل  کشخ  نیو  تست  نیسح  نوگلگ  لد  رت و  ؤلؤل  نیالین  هب  ار  راسخر  هدزورف  ردق 

هدز رـس  هزین  قرـش  زو  بورغ  نوخ  يایرد  هب  هدرک  هک  يرین  نیاتـست  نیـسح  نودرگ  نماد  هب  اـت  هدـناشفا  نوخ  جوم  هک  تداـهش 
نوچ دنچ و  یب  یلجت  رهظم  نیاتست  نیسح  نوماه  هحفص ي  هب  وا  يازجا  هتخیر  هک  عطقم  فورح  فحصم  نیاتـست  نیـسح  نوریب 

نوزخم مظعا  مسا  دننام  نیعفد  نوخ  تسا و  كاخ  هب  هک  نیمث  رهوگ  نیاتـست  نیـسح  نوزفا  شتحارج  نوچ  دـنچ و  زا  تسه  هک 
شمتام نافوط  هک  تاجن  یتشک  نیاتـست  نیـسح  نونجم  هدـش  نایناهج  لقع  شمغ  يداو  رد  هک  لوقع  يداه  نیاتـست  نیـسح   (2)

يادرک باـطخ  نوخلد  رداـم  هب  لد  زوـس  زو  درک  باـصملا (3)  ما  تولخ  هب  ور  هاگنآتـست  نیـسح  نوگرگد ، هدرک  رهد  عاـضوا 
وننیبب افـص  يوک  هب  شیوخ  ناینابرق  ایب  افو  ياـنم  هب  اـیح  هبعک ي  ياـنیبب  اونین  مغ  ناـنکاون ز  ین  نوچ  نیبب  اونیب  ارم  زاـجح  يوناـب 

هنیآ رب  افج  گنر  رگن  هش  راسخر  هم  نایت  نوخ  كاخ و  ردنیبب  انح  اپارس  هب  ناطخ  ون  نوخ  زو  رس  هدیرب  رسارس  شیوخ  ناگتـسر 
یب زیخرب و  سدـق  باجح  ردـنا  هتفهن  هتفخ ي  ياـنیبب  یللا  بر  یلجت  ین  يور  زو  رگن  ار  هللا  اـنا  رـس  روط  لـخن  ربنیبب  اـمن  قح  ي 

طیحم ار  مالـسا  هطقن ي  رفک  راگرپنیبب  انـشآ  كرـش  هقلح ي  هب  ار  دیحوت  نیرق  ار  لدع  هلـسلس ي  روج  ریجنزنیبب  المرب  ام  یباجح 
تعیبط يارس  نامز  نآ  شاکداد  داهن  ار  متس  ساسا  ینا  هکنآ  زا  داد  دایز  نبا  دیزی و ز  زا  ردام  يانیبب  ایقـشا  هرئاد ي  رادم  ار  نید 

جوم کلف ز  کـلف و  تسـشن  نوخ  هب  ناـمیا  یتشک  هک  ناـمز  نآ  شاکیدـش  نون  فاـک و  هطبار ي  هتـسسگ  مه  زو  يدـش  نوگن 
نیع هک  نامز  نآ  شاکیدـش  نوگژاو  نیرب  خرچ  ياول  نیرز  داـتف  نیمز  رب  نید  تیار  هک  ناـمز  نآ  شاکیدـش  نوخ  قرغ  شمغ 

هب ار  دوجو  کلم  مغ  ناوراک  ناور  تشگ  هک  نامز  نآ  شاکیدـش  نویع (4)  نویع  ناور ز  نوخ  بالیـس  ناپت  نوخ  هب  دـش  نایع 
يدش نومنهر  مدع 
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نوچ رس  ماش  هب  برثی  هم  دز  هک  نامز  نآ  شاکیدش  نود  نودرگ  ندرگ  دنب  هقلح  کی  ناسکیب  لیخ  هلـسلس ي  نامز ز  نآ  شاک 
روش رگیدش  نورب  ترسح  هدید ي  يدش ز  نوخ  لد  دیهش  هش  دیزی و  مزب  ثیدح  زا  شاکیدش  نوگ  هریت  ناهج  يور  حبص  ماش ،
هدرک دابآ  متس ، هناخ ي  هتـسویپ  يا  هدرک  دابآ  متـس  نیرد  ات  خرچ  يادنروآرد  تمایق  دادماب  بوشآ  دنروآرد  تیاکح  هب  ار  ماش 

يرطاخ ز ای  يا  هداد  ماک  نید  نمـشد  هب  يا  هداد  اتیا  هدرک  داینب  وت  هک  متـس  هیاپ ي  نیز  داـب  هب  يا  هداد  یـسب  داد  لدـع و  داـینبیا 
همـشچ ي رـس  رجنح  بیـصن  یبآیا  هدرک  دای  برط  شیع و  هب  يا  هدرک  ات  دایز  هداز ي  هیواعم و  هدود ي  زایا  هدرک  داش  اطخ  لسن 

جک زایا  هدرک  دادیب  هقلح ي  ملظ و  دنب  رد  داد  لدـع و  هب  ار  ناهج  كولم  هقلح ي  رـسیا  هدرک  دالوف  رجنخ  راس  همـشچ  زا  تایح 
وچ ار  قافآ  يدز ، نید  نامیا و  نشلگ  هب  نیک  قرب  اـتیا  هدرک  داشمـش  هخاـش ي  هب  اـفج  روج و  یـسب  یـسخ  ره  شرورپ  هب  شور 
بآ رهد  لد  هک  رقتفم »  » شوماخدنروآرب ناکما  ملاع  داهن  زا  دود  دـنروآ  رواد  رد  هب  ار  وت  هوکـش ي  نوچیا  هدرک  داد  زا  رپ  دـعر 

باـش خیـش و  نز و  درم و  ناـج  هب  شتآ  راـب  هلعـش  رعـش  نیزا  هک  رقتفم »  » شوماخدـش بارخ  ناـکما  ملاـع  کـشا  لیـس  زو  دـش 
کلف دود  قـلخ  ریفن  قرب  هک ز  رقتفم »  » شوماخدـش باـبک  لد  رگم  دـنامن  یلدـبحاص  زادـگلد  زار  نیزا  هک  رقتفم »  » شوماخدـش

هک رقتفم »  » شوماخدش بارطضا  رد  دش و  نوخ  طیحم  قرغ  مغ  نیمز ز  طیسب  هک  رقتفم »  » شوماخدش باجح (1)  قرخ  دمآرب و 
درکن نینچ  یئافو  راب  لوبق  لد  زو  درکن  نینچ  یئافو  قشع  دیهش  زج  سکدش  بات  متاخ ز  دمآ و  بات  هب  مدآ  میظع  متام  نیرد 
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یناهفصا سردم  ییحی  ازریم  - 29

هراشا

یگلاس نس 95  رد  يرمق  يرجه  مارحلا 1349  هدعقیذ  متفه  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  يرمق  لاس 1254  رد  سردم  ییحی  ازریم 
.دوب گرتـس  يدنمـشناد  گرزب و  یفوسلیف  ریخا و  نرق  رد  بدا  ملع و  غباون  زا  ییحی  ازریم.تفاتـش  یقاـب  ملاـع  هب  یناـف  يارـس  زا 

نارود و هناگی ي  یـضایر  یئاشم و  یقارـشا و  زا  تمکح  عاونا  رد  داتـسا و  لوصا ، هقف و  هیبدا و  مولع  هیلک ي  رد  سردـم  موحرم 
نمض رد  هراعتسا  هیانک و  روطب  یهاگهاگ  ار  دوخ  یموجن  تاعالطا  دوب و  صصختم  رحبتم و  تایکلف  هبیرغ و  مولع  رد  اصوصخم 

هاگچیه دوب  داتـسا  فلتخم  مولع  رد  هکنآ  اب  .دوب  يریظن  مک  تالامک  هدـیمح و  قالخا  ياراد  ازریم  موحرم  .درک  یم  ناـیب  راعـشا 
تین و صولخ  اب  درب و  یم  رسب  تضایر  تدابع و  هب  اوزنا  هشوگ ي  رد  عرو  دهز و  لامک  اب  هشیمه  دوبن ، ترهـش  بسک  ددص  رد 
همئا ي ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  راتخم  ربمغیپ  تبیصم  حدم و  رد  راعـشا  ندورـس  فورـصم  ار  دوخ  مه  رتشیب  لماک  هدیقع ي 
.ه لاس 1365  رد  هک  تسا  یثارم  حیادم و  رد  دئاصق  لماش  سردم  ییحی  ازریم  موحرم  راعشا  ناوید.دومن  یم  مالسلا  مهیلع  راهطا 

: دوش یم  لقن  ییحی  ازریم  موحرم  راعشا  زا  یئاه  هنومن  کنیا.تسا  هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  ناهفصا  رد 

160 ص :

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  یلع و  ترضح  تعن  رد 

دـش هداشگ  برط  زا  خر  ار  تام  هاش  ریزودش و  هداسو (2)  لگ  رهبز  يدرمز (1)  قربتـس  دـش  هداب  هلال  ماج  هب  يرزآ  ربا  ضیف  ز 
راو حیـسم  ؟ وک راهب  مسوم  هب  هدشمگ  شیع  ياضق  دش  هداعا  هدش  اضق  وز  هچنآ  شیع  نامزدـش  هدایپ  مغ  راوس  نتلیپ  بسا  رگم ز 
هب هتفات  يور  هتفهن  هتفاکش  نیتسآ  دش  یمیرم  كاخ  هک  رگمهتفای  هزات  تایح  نونک  شا  هدرم  خاش  هک  هتفات  خاش  دهم  لگ ز  رهچ 

بیلدـنع ياون  نمچ  رد  غاز  ياجبوک  راکـشآ  دـیاب  هک  یئیلجت  ار  بیغ  هک  هتفاتـش  وا  يوس  هب  ناس  لیئربج  داب ، هکهتفاـب  يوم  ریز 
وا رب  نث  نمـش و  نوچ  هک  وگم  دش  بیطخ  نوچ  هرعن  هب  نمـس  لگ و  ربنم  هبدش  بیکـش  لد  نورب ز  نم  وچ  ارو  لگ  قشع  دـش ز 

هنومن افص  رد  غاب  هک  نونک  ؟ وک رارق  وک  بیکش  نیبب  شلواطت  نیا  زا  دش  بیقر (3)  دش  دیتع  نرتسن  خاش  ود  وا  ربدش  بیبح  خر 
التعا ز رـضخا  خرچ  هب  ار  تشز  هچ  ار  بوخ  هچ  امنهر  تشگ  شیوخ  هبار  تشنک  هچ  هبعک  هچ  اهب  زا  دومن  لجخ  ار  تشهب  دـش 

يا بشخن  هام  هتفه  ودوک  ران  رون و  قرف  هک  الج  دهد  شلد  رب  هک  ار  تشه  درز  ران  هب  الص  دز  رهچ و  تخورفار  تشک  داد  هزبس 
رگا یم  لعل  دوش ز  مک  هچ  ما  هلایپ  لد  نوخ  هدـش ز  رپ  هک  نیب  مشچ  هبما  هلال  ناوغرا و  ربخیب ز  وت  خر  اب  هک  ما  هلاس  تفه  ود  هم 

زار هزمغ  هب  دوخ  دیهـش  اب  هک  نآ  شوخوک  رایتخا  نانع  ار  وت  ملد  زا  یـسرپب  ما  هلان  هب  ما  هیرگ  هب  یمد  يروآ  محرتما  هلاوح  یهد 
دوسح یهگیتشاد  زاب  لتق  ار ز  قشع  هاپـس  یهگ  یتشاد  زاین  رد  ناقـشاع  رهب  هدوشگیتشاد  زان  دـنمک  تضراـع  هاـم  يور  هب  یتشاد 
فیعـض رکیپ  هب  نم  راز  لاح  هب  امن  یمحرت  تمحرم  زوک  راگزور  هتـسجخ  نآ  هچ  ناقـشاع  رهب  یتشاد ز  زاـت  كرت و  هب  ار  هزمغ 

نم رادغاد  بلق  هب  نم  دنمتسم  ناج  هب  نم  رابکشا  مشچ  هب  نم  زیخ  هلعش  هآ  هبنم  رازن  تماق  هب  نم 
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یمن نوریب  ناهد  زا  یمدآ  ار  ینخـس  چیه  دیتع : بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  هفیرـش : هیآ ي  زا  ذوخأم  بیقر : دـیتع و  . 129 - 3
(. هیآ ي 16 هروس ق   ) دنا هدامآ  نابهگن  و  هدنریگارف ) ود   ) وا دزن  هکنآ  زج  دنکفا 
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فیعض رکیپ  هب  نم  راز  لاح  هب  امن  یمحرت  تمحرم  زوک  رارقیب  هتشگ  هک  یقشاع  هب  يدقفت  نم  رارقیب  مشچ  هب  نم  ناوتان  لاح  هب 
رارقیب مشچ  هب  نم  ناوتان  لاح  هبنم  رادغاد  بلق  هب  نم  دنمتسم  ناج  هب  نم  رابکشا  مشچ  هب  نم  زیخ  هلعش  هآ  هبنم  رازن  تماق  هب  نم 

زا وچین  صاصق  ار (1)  حورج  هن  جالع  ار  هیلب  ین  صاصق  توق  وچ  ار  رهپـس  تیاـنجوک  رارقیب  هتـشگ  هک  یقـشاع  هب  يدـقفت  نم 
زا هک  یهر  ین  صانم (3)  هنرقم و  یضترم  راوج  زجبین  صاصر (2)  نهآ و  هر ز  رهب  دس ز  دیدس  ین  صالخ  ترارم  هنگ  تبوقع 

التعا هتـسج ز  هک  یلعناج  مسج و  ماوق  یلع  اوسام  هانپ  یلع  ناج  سنا و  ماـما  یلع  اـیربک ، یلو  یلعوک  رارف  شهگرد  هب  منک  هنگ 
اپب وا  تاذر  زجب  ناهن  نایع ، یلج ، یفخ ، ادـخ  نوچ  تسه ، هک  یلعناوت  ناور  ناـیب ، ناـنب ، اـیبنا  مسج  هب  یلع  ناـکم  ناـکمال  زارف 

روشک هب  نک  رما  رما و  یلویلع  اه  اطز و  ضرغ  نیـس  ای و  میم و  احز و  یلع  العلاوذ  یلع  ولع  زا  دـش  یلعلا  هل  ؟ وک راگدرک  ساـسا 
وک ریـشم  وا  ریغ  شرف  شرع و  هب  یلع  امـس  یلع ، نیمز  یلع ، نامز  یلع ، ناـهجیلع  اوساـم  هاـنپ  یلع  قبـس (4)  نمذ  الم  یلع  ادخ 

رارقرب وچ  وا  زا  يدمحا  نید  موسردش  راوتسا  شغیت  ز  ص )  ) يدمحم تعیرش  دش  راکشآ  شتاذ  يدزیا ز  تافـص  همه  ؟ وک راشم 
راـثدوک راعـش  يدمرـس  لاـصخ  زجب  دـش  راـگدرک  تاذ  وچ  يدـحیب  هب  دـح  نوزفدـش ز  رادـم  دـش  ریدـم  يدـبؤم  تعفر  هب  دـش 

یئوت قلخ  ام  هانپ  تکلمم  هب  ار  يادخیئوت  قبس  نمذالم  یئوت  اوسام  ثیغم (5)  یئوت  قح  هک  قح  قح  هب  قح  یلو  يا  كراـبت  ؟ وک
ربخ ز وگبوک  رامـشیب  حیدم  ار  وت  زجب  قرو  ره  هب  یئوت  قرو  قرو  همه  ادخ  لزنم  باتکیئوت  قبـس  نیلوا  رد  ناشب  ناقباس  نوزف ز 
هب فرط  کیب  تهج  کی  هب  نانس  نانس  اب  هدیسرفک  هب  نود  رمش  تشاد  هک  يرجنخ  يرجنح و  فجن ز  هش  يا  يدید  هک  يرکیپ 

فده هلمرح  ریت  هب  ناشن  نایفوک  گنس 

162 ص :

نذالاب و نذالا  فنالاب و  یفنالا  نیعلاب و  نیعلا  سفنلاب و  سفنلا  نا  هدـئام : هروس ي  هیآ ي 46  زا  یـشخب  هب  تسا  هراشا  . 130 - 1
ار شوگ  ینیب و  ياجب  ار  ینیب  مشچ و  ضوع  مشچ  و  دوش ) هتـشک  دیاب   ) نت کی  ياجب  نت  کی  ...صاصق  حورجلا  نسلاب و  نسلا 

.تسا اهنآ  دننام  تازاجم  صاصق و  ار  اهمخز  اهتحارج و  نادند و  ياج  هب  ار  نادند  شوگ و  ياجب 
.یعلق ریزرا ، صاصر : . 131 - 2

.هاگهانپ هاگزیرگ ، صانم : . 132 - 3
.نیقباس ناگتشذگ و  هاگهانپ  قبس : نم  دالم  . 133 - 4

.سردایرف ثیغم : . 134 - 5
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مـسج هب  برع  هدازریما ي  ناغف  اب  درک  باطخوک  رادجات  باب  وچ  يروای  هیلب  نیزک  فسالا (1) .  روبثلا و  هب  ربب  شرهاوخ  هداتس 
ار ردارببرک  تنحم و  ریسا  افج  يراوخ و  لیلذ  بعت  دص  هب  تترضح  ادج ز  مدش  تبقاع  هکبل  هنـشت  هاش  شعن  هب  نوخ  قرغ  كاپ 

تنت نامهیم  هفوک  هب  يدش  یفطصم  لیلس (2)  يا  وچوت  رابکشا  مشچ  ود  زجب  یسنوم  سینا و  بش  زور و  هب  رفـس  نیرد  ارم  نیبب 
نوزفناوختـسا هتـسکش  ارچ  يا  همکچ  تا ز  هنیـس  هب  نابراس  هدومن  ارچ  ادج  ندـب  زا  تتـسد  ودـنایفوک  بسا  مس  ایتوت ز  تسارچ 

افج نکم  طلغ  ای  تساطخ  رگا  افراع  هماکچ  نیربوک  رامـش  اـت  هرامـش  شمیوج  هکنآ  لاـجم  نامـسآ  نارتخا  نت ز  مخز  تسارچ 
نیردطسو رد  شاح  هک  ای  ود  شمظان  مان  تسه  هک  طبتغم (3) .  نایب  نیزو  فلتؤم  ثیدح  نیزکطقن  نزم  ملق  شکم  طخس  وگم 

؟ وک راچ  تشه و  حیدم  دنک  وا  ریغ  هک  یسک  طمن  نیا  هب  نامز  نیرد  نایب  نیا  هب  ناهج 

هیثرم رد 

دق هتفرگ  هام  نیبج  هشدق  هدیمخ  ربکا و  یلع  قرف  دای  هبهدیمد  هدیمخ  ات  هدوب  شمغ  راب  مادک  هدـیمخ  هدـیمد  قفا  زا  ازع  هام  لاله 
، خرچ ماب  رب  هدز  یتبون  هچهدـید  هر  زا  دـیآ  خرچ و  رگج  هدـش  نوخ  هک  نک  رظن  راـبتعا  مشچ  زا  قفـش  یخرـس  هبهدـیمخ  لـاله 

تـسا بنیز  ربص  نهریپ  هک  رگم  نک  رظن  كاچ  حبـص  ناـبیرگ  هنتف  تسد  زهدیـسر  تیب  لـها  هودـنا  مغ و  تبون  هک  مغ  زا  یتبون 
گنر نوخ و  لد  هدش  ار  تارفهدیچ  همطاف  ضایر  زا  یلگ  خرچ  تسد  هک  تنحم  مغ و  زا  میرم  هتـشگ  لد  هب  غاد  هلال  وچهدیرد 

سک هنـشت  نامهم  نتـشگ  دیهـش  ربمیپ  لیلـس  یناـمهم  هفوک و  هب  زجبهدیـشچن  یگدـنز  بآ  وا  بل  رب  رـضخ  هک  نوگرگد  هتـشگ 
مـسج هک  یبـن  بلق  هب  راـخ  هتـسشنهدیرخن  ناـج  هب  ءاـسنلاریخ  هدـید ي  رون  هک  ناـیغط  شکرت  هب  اـضق  زا  دوـبن  ریت  مادکهدینـشن 

رمش غیت  ز  هتـسکش ، بسا  مس  تعافـش ز  ناغمرا  هدروآ  يا  هنیـس  يرـسهدیمد و  هچنغ  ياجب  ناکیپ  دش و  لگ  خاش  وچ  شنیـسح 
هدیفت يولگ  رد  بآ  هن  لد و  رد  بات  هن  شغ  شطع  زار  مامت  شتآ  وچ  ياوه  نآ  ردهدیرب 
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یکی هداتف  كاخ  يور  هب  مسجم  ناج  وچ  یکیهدینـش  لیحرلا  گناب  یکی  شوه  شوگ  هب  هدیـشک  لیتقلا  لـین  یکی  هنیـس  حول  هب 
يوس يرداربهدیمچ  دلخ  يوس  هب  ایند  زو  ناج  هدرپس  ربمیپ  بلق  رورـس  ربکا  ردپ ، نماد  هبهدـیپت  شیوخ  نوخ  هب  روصم  حور  وچ 

زا ات  هلمرح  نامک  ناکیپ  هتشگ ز  كاچ  ریـش  یب  رغـصا  يولگهدیرپ  غرم  هتـسخ ، راد  سفق  هتـسکش ، سفق  دنیب  دیآ و  ردارب  شعن 
هک ات  هدرک  هراسخر  هلبآ  رپ  کلفهدـیلخن  لد  ياپب  نالیغم  راخ  مادـک  بنیز  هدرپس  هر  ماش  يوس  هنهرب  اپ  زهدیـشک  هناـمک  نیمک 

هدود ز روح ، فلز  زا  دروآ  هقیل  هک  ییحی  هماـچ ي  زارط  رهب  هک  تسا  قیـال  وچهدـیود  راـخ  يورب  شیاـپ  هلبآ  رپ  شدـش  هنیکس 
هدید

ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  رد 

عومد یتارف  طش  رانک  رد  دـهدب  ناج  هنـشت  هکیتاذ  رهظم  تافـص  زا  تافـص  نیع  تاذ  هب  یتاـجن  قیرط  نوچ  میرادـن  نیـسح  زجب 
داجیا روشک  ویدخ  تمایق  زور  عیفش  ادخ و  هار  دیهـش  تانسحلاب (2) .  تائیسلل  لدبملا  نم   . تانجولا (1) یلع  نکت  مل  ول  کنیع 

تارـسحلاب لایعلا  هیلا  نرظن  دـقلتمایق  درک  مایق  شمیرح  هاگ  همیخ  هب  تماق  وچ  تسار  دومن  فلاخم  مزر  رهب  زتماما  کـلم  هاـش  و 
لد زا  متشذگ  رس  زا  نت و  زا  مدیهرنالفط  وت  نان ز  بآ و  دنهاوخن  هکنآ  طرشب  نادیم  بناج  هب  ورم  ناج  ردپ  تفگ : هنیکس   . (3)

هلان ي تخوس  دوب  ادـخ  شرع  هک  یلد  یتادغ (5) .  یتیشع و  ملظا  ینیعب   . ناسحالا (4) یهتنی  هیلا  نم  ای  کتدقف  دـقل  ناج  زا  و 
تیب لها  زور  امنم  ورم  ورم  بلطم  دـصقم و  وت  ناکم  نوک و  تقلخ  يا ز  هکبر  ای  هب  هاـگ  دوشگ و  بل  یهگ  نیـسح  اـی  هب  بنیز 

رد گـنر  لـعل  نیبج  نوخ  دوش ز  تنیبج  هب  دروخ  مس  گنـس  مسرت  هک  ورم  تاملظلا (6) .  یف  ءاحضلا  سمش  بیغت  الفبـش  یبن 
تارکولا یف  رویطلا  کیلع  نحنی  دـق  وتنیمز  يور  هب  نیز  زاـج  نیتو (7)  عطق  دوش ز  تنیت  عطق و  ریت  هب  دزاـس  هلمرح  روح  زتـنیمث 

دمحا ربمیپ ز  مولع  ثراو  منم  هورگ  يا  هکردیح  وچ  هرعن  دیشک  دمحا  وچ  هولج  دومن  رکـشل  هب  يور  داهن  تماما  ملع  درپس   . (8)
 . تاصرعلا (9) هصرعب  عیفش  ریخ  نبا  انارس  رب  هک  همامع  نت و  رب  مهرز  نیا 
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وچ مکاب  هچ  ریت  مخز  میب و ز  هچ  هزین  نعط  زمکاچ  هنیـس ي  تسین  جاـتحم  هلمرح  ریت  هب  مکـاله  يارب  زا  ربکا  یلع  غاد  تسا  سب 
زا دـش  راو  لاله  شمالک  تشگ  عطق  هاـگان  هلمرح  ریت  ز  تآوهام (1) .  ءایلوالا  یلع  نیتاتلمکاپ  لد  رگا  یگنـشت  زا  هتخوس  هلعش 
دنع موق  ای  ینورکذفشمایپ  دنکف  ررش  ییحی  وچ  هعیش  ناج  هب  شمارم  هب  شدصقم  هب  تداهـش  ضیف  دناسرـشمامت  ردب  روج  گنس 

 . تارف (2) برش 

ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  رد  دنب  بیکرت  زا  یتمسق 

مه تهگرد  كاخ  کمـس  لها  هاـگ  هلبق  مهتـسوت  يازع  ردـنا  لد  هتـسکش  ناوج  ریپ و  تسوت  يـالتبم  ناـهج  هک  مغ  يـالتبم  يا 
رای ياوه  رب  ياتسوت  ياقل  رهب  وت  يوک  كاخ  قاتشم  یملاع  قاتشم و  وت  تسود  ياقل  رب  ياتـسوت  يالبرک  کلم  لیخ  هاگ  هدجس 

يابق نوگلگ  ربکا  يور  رجه  زا  زونه  نامـسآ  قفـش  سکعز  اـبق  نوگلگتـسوت  ياوه  ردـنا  وت  قاـیتشا  نوتفم  يروشک  نوتفم و  وت 
دید وچ  یلع  مغ  هلسلس ي  ریـسا  دیدرگتـسوت  يادخدکون (3)  مساق  هدـیپت  نوخ  رد  دـید  وچ  یبتجم  لد  غرم  دـیپت  نوخ  ردتـسوت 

یمسجتسوت ياهبنوخ  ادخ  یئوت و  ادخ  نوخ  فرـش  زا  هک  رهطا  نت  يا  كادف  یحورتسوت  يابعلا (4) .  نیز  ندرگ  هب  نیک  ریجنز 
هزین و زارف  رب  هگ  تخرد  رس  رب  هگ  بهار و  رید  هب  یهاگتسوت  يامنقح  بل  نایع ز  قح  تایآ  نانس  رب  هک  رونا  رس  يا  كاقو (5) 

مغ هلفاق ي  وچ  البرک  ردـترهاوخ  هدـیدمغ  سکیب و  لایع  زا  ای  ترـس  زا  هک  اـی  تندـب  زا  تیاـکح  میوگتـسوت  ياـج  كاـخ ، هگ 
یمه رکـشلراکهایس  رهپـس  داب  دـیپس  شیور  تیب  لها  نوگلگ  خر  ازع  زا  دـش  یلینراید  نآ  رد  دـمآ  هلفاـق  رازه  مغ  زا  راـب  دوشگ 

تـشگن سک  افج  ار ز  قارع  ریم  نیعم  دشن  سک  افو  زار  زاجح  هاشراطق  یپ  زا  راطق  داتـس  یمه  نمـشد  هورگ  یپ  زا  هورگ  دیـسر 
هیرگ زا  بیکـش  مرح  لها  لد  زا  تفر  هیوم  زارازه  دـص  ود  نت  کی  نتـشک  رهب  هداـمآ  لـیخ  رازه  هش  کـی  يراوخ  رهب  داتـسارای 

زو یبن  لآ  هدنام  هنشت  بلرارش  رپ  كالفا  دش و  ررـش  رپ  قافآ  مصخ  تسب  هقرف  نآ  رب  بآ  هار  هک  مد  نآرارق  یبن  لآ  نت  زا  تفر 
رادبآ ریشمش  مد  زج  دوبن  یبآ  ناش  يارب 
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تـشگ هداماک  دـش  راز  راک ، یبن  تیب  لها  رب  مد  نآراوخریـش  نالفط  هدروخلاس و  ناریپ  مصخ  ریت  ریـشمش و  مد  زا  بآ  دـندروخ 
ناوج ابیز  ربکا  گنج  نذا  نوچفک  هب  ناج  دـقن  وا  يراـی  رهب  هتفرگب  فرط  ره  هب  وس  رهز  شاـفواب  باحـصارازراک  رهب  یبن  طـبس 
ناـنع رطـضم  بنیز  باـکر و  یلیل  ار  باـقع (1)  وـسیگ  مشچ و ز  ياـه  هقلح  زاـتفرگ  ناوـج  ریپ و  همه  نـمرخ  هـب  شتآ  تـفرگ 

وچ فک  رب  ساره  زا  دش  نازیرگ  راوزارگ  نمشدتفرگ  نایشآ  هر  دلخ  ناریاط  نوچ  تفاتش  نانج  ریـس  هب  شرع  نافکاع  نوچتفرگ 
بآ بل  درپس  ناج  هنـشت  بلتفرگ  ناربمغیپ  متاخ  هیبش  متاخ  شطع  زا  بآ  ضوع  ناهد  رد  هک  ادردـتفرگ  ناـشن  شتآ  ردژا  ریش ،
يا تفگنامـسآ  يوس  تسد  هدایپ  شباب  دش  باقع  بسا  رب  راوس  نوچ  هدازهـشتفرگ  نادواج  یگدنز  شناهد  بآ  رـضخ ز  هکنآ 
نایم رد  الب  ریت  رانک  ره  زا  دوب  لوسر  لآ  بنیز  هک  يرکیپ  نآتفرگ  نامز  رخآ  ربمیپ  ناسکان  رب  مزر  هار  هک  کنیا  يدهاش  وت  ادخ 
نیب لوسر  موق  دنشک  نیک  ملظ و  زا  مربکا  یلع  کنیاتفرگ  نانج  ضایر  ریس  ياوه  رس  رب  دوب  لوتب  ضایر  ورـس  هک  یتماق  نآتفرگ 

ششوهم ناناوج  هتفخ  كاخ  هب  اجکیشربکا  يابیز  تماق  دید  هداتفا  شربارب  رد  نوخ  هب  هقرغ  هک  یمد  زا  هآدنشک  نیما  لوسر  هک 
هقرغ بآ  هب  ملاعشرغصا  موقلح  هدش  فده  نیک  ریت  رب  شمساق  ما  دنا  هدش  فرط  کی  لاماپـشرکشل  رادملع  هدیپت  نوخ  هب  وسکی 

نامثع رغصا و  هنشت  دید  نوچ  شمساق  سابع و  ربکا و  هتشک  دید  نوچشردام  رهم  ناور  بآ  دوب  هک  یهاش  درپس  ناج  هنشت  دوش ،
كاخ هب  يا  هتفخ  شوخ  هک  ماک  هدیدن  يا  تفگشرب : رد  تسشنب  هنیـس و  هب  رـس  داهنب  ناوج  ربکا  یلع  شعن  يوسب  دمآشرفعج  و 
دیهش بل  هنشت  نوچشرب  ات  هشیر  زا  هثداح  مومس  داب  دنک  هک  يا  یبوط  زا  رتزارفرس  ورـس  ياشرـسفا  ایند و  رـس  رب  كاخ  وت  زا  دعب 

زادنامن يربکا  یلع  یمـساق و  سابع و  دنامن  يروای  رگج  هنـشت  هاش  رهب  نوچافویب  يایند  رـس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  افج  هر  زا  يدـش 
دنامن يرتخا  وکن  شیروای  رهب  زا  رهپس  يرهم  یب  رتخا و  نیک  دیک و 
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زا زجب  يرجنح  هب  یبآ  تشگن  یکوان  زا  زجب  يا  هنـشت  باریـسدنامن  يرـس  اهنانـس  بیز  يارب  الا  تشگن  ینت  ادعا  كوان  ناشن  الا 
تساوخ هماج  هنهک  دوخ  رکیپ  ظفح  رهب  زادنامن  يرهاوخ  زجب  ریگباکر  شرهب  مزر  زور  هب  نمشد  ربارب  نید  ناطلسدنامن  يرجنخ 

نیادنامن يرغـصا  افج  ریت  برـض  رخآ ز  تشادن  یـسک  رغـصا  زج  يرـصان و  تساوخ  یمدنامن  يرکیپ  ناسخ  بسا  مس  رخآ ز  و 
جرب نارتخا  رب  رهد  يافج  رتخا  هنیک ي  خرچ و  روج  زادنامن  يرتسکاخ  لت  زج  هاگ  همیخ  زا  نید  هاش  لتق  زا  سپ  هک  مد  زوس  غاد 

مردارب مرکم  هدـیپت  نوخ  هب  يا  تفگریـسا : ادـخ  میرح  ناوناـب  دنتـشگ  ریرـش  هقرف ي  نآ  ترارـش  زا  هک  ادرددـنامن  يروـیز  اـیح 
مدرکن نفک  نم  رگمرهطا  دج  ار  وت  راوس  دوخ  شود  رب  دومن  فرـش  زک  ینم  نیـسح  نآ  وت  ایآمربارب  رد  نیمز  يور  هب  يا  هداتفاک 

زا نم  هک  مرس  رب  كاخ  يا  مشچ  هب  مینیـشنن  ینیـشن و  یم  كاخ  ربمرجعم  تسین  رـس  هب  هکنآ  زا  راد  روذعم  كاخ  هب  تمدرپسن  و 
ود دش  ات  مدماین  نوریب  متـسشن و  هگ  همیخ  ردمرقحم  ییامنن  نانمـشد  دزن  ات  دوبک  نکم  خر  نورب ، همیخ  ایم ز  یتفگمرتمک  كاخ 
رهن ود  نایم  هک  مدزوس  غاد  نیامرطاخ  تبیـصم ز  ود  دور  یمن  زگره  یلو  الب  ره  متـس و  ره  هب  مدش  رباصمربکا  قرف  افج  غیت  ات ز 

هب نهریپ  نآمرکیپ  سک ز  دربن  ات  هک  هدـب  یتفگ  نهریپ  هنهک  یکی  هک  مدـهاک  درد  نیامربارب  ردـنا  يا  هدرپس  ناج  هنـشت  بل  بآ 
هب تتمدـخ  کنیاک ز  رارـش  منز  ناج  رب  وت  عادو  زک  زیخربمرـس  رب  كاخ  تنت ، باـتفآ  رد  ناـیرع  تشگ  دـنامن و  تفیرـش  مسج 

دش راد  هدرپ  نورب  باجح  یب  هدرپ  زا  دش  راوس  لمحم  هب  درک و  متخ  هصق  سپمرفاسم  رسحت 
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يدزی نوحیج  - 30

هراشا

رسب رهش  نآ  رد  ار  شیوخ  تایح  نارود  زا  یشخب  دمآ و  ایند  هب  دزی  رهش  رد  يو  .تسا  ارس  هحیدم  يرعاش  نوحیج ، دمحم  ازریم 
.تفگ عادو  ار  یناگدـنز  اج  نامه  رد  .ق  .ه  لاس 1301  هب  ماجنارـس  دنارذگ و  نامرک  رد  ار  دوخ  رمع  رخآ  ياهلاس  نوحیج  .درب 

.تسا هدش  پاچ  شراعشا  ناوید  .تسا  هدیمان  نادکمن »  » ار نآ  هک  يدعس  ناتسلگ  کبس  هب  دراد  باتک  نوحیج 

مرحم لاله  متام  باب  نز  هقلح  هب  باطخ  رد 

هقلح هرابود  کنیاک  دنا  هدرک  گنس  زا  رگم  وت  يور  هک  اتخسیدز  رب  روشاع  هرارش ز  ملد  ردناو  يدز  رس  روش  رپ  مرحم  هم  يا  زاب 
یتخاـت رـس  هب  هک  رگم  يا  هن  نآ  وتیدز  رتشیب  يدز و  رتشین  هصغ ي  زا  راـپ  وچ  نم  حورجم  لد  رب  يدـمآ و  زاـبیدز  رد  هب  متاـم  ي 

رـس نآیدز  رگج  نینوخ  رغـصا  قلح  هب  ناکیپ  بآ  یفک ز  ياج  هب  هک  رگم  يا  هن  نآ  وتیدز  رـشبلاریخ  هداز ي  هب  هر  هاـگنآو  ریخز 
نماد وت  نآ  عطق  رد  خرچ  داد  هسوب  ارو  نیتسآ  هک  یتسدیدز  رذگهر  ره  هب  هدومن  ین  كون  رب  داهن  یمه  شیاپ  هب  يور  خرچ  هک 

یناشیپ هب  هک  یهم  ناـمه  دوخ  وتیدز  رـسپ  قرف  هب  دومع  ردـپ  دزن  رکم  سپ ز  راـی  يدـش   . (1) هرم » نب  ذـقنم   » اـبیدز رمک  رب  نیک 
ماما رکیپ  ربیدز  ررش  ربمیپ  لآ  هاگ  همیخ  رد  ریرش  ینت  لیم  هب  هک  یهم  نامه  دوخ  وتیدز  رمقلا  قش  هشقن ي  روج  گنـس  اب  نیـسح 

يدز رگد  یمخز  هک  هتسبن  ناهد  یمخز  غیت  نابز  اب  مما 
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رـشح ات  لوسر  ترتع  رت  مشچ  کشخ و  ماک  زایدز  رز  رهب  زا  شرـس  نانـسم ، هزین ي  رب  تسایمیک  حور  وا  مدقم  كاخ  هک  یهاش 
مرـش و هب  هتـشگن  رگداد  زایدز  رن  ریـش  اـب  هجنپ  هلیح  هب  هگناو  هپـس  یتخیگنارب  دـنچ  ناـهبور  زاـیدز  رت  کـشخ و  ره  لد  رد  هلعش 

تسوت مد ز  رهیدز  ریـس  دب  ره  هنایزات ي  هب  ار  وا  راگدای  دوب  یلع  ریـس ز  رد  هک  بنیزیدز  رگدادیب  مدرم  خر ز  هب  یلیـس  ار  هنیکس 
يدز رهگ  الاو  هش  رب  هرهز  هچ  اب  ات  راثن  رهگ  نوحیج »  » هدید ي

ابع لآ  سماخ  تمیزع  رد 

زا رازن  نازینک  دنزرف و  نز و  تخا و  تخدراوس و  بسا  ربز  رب  دش  سکیب و  نوچ  تشگ  راذگ  توسان  ورـسخ  رذـگ  توهال  هاش 
رددندش عمش  نآ  هناورپ ي  هتخیر  رپ  لاب و  دندش  عمج  ناشف  کشا  وا  هرود ي  رب  همهراهچ  داتـشه و  فص  شراچ  ود  هب  دز  مرح 

هب شلامش  رد  وا  رورپ  ناج  تمـصع  ناغف  هب  شبونج  ردوا  رتخد  خر  بسا  مس  هب  شراسی  رد  وا  رهاوخ  نانز  هسوب  ولگ  هب  شنیمی 
نورب دهج  دص  هب  هشرخآ  يراد  هچ  يار  دوخ  هک : تفگ  رگد  نآو  رخآ  يراپس  هک  رب  ارم  تفگ : یکی  نآوا  روای  یب  ترتع  عزج 

همه ترصن  یپ  زا  شمد  ره  مسق  همه  کیالم  هب  ات  لسر  حاورا  دیدمسلط ز  هب  شحور  ملاع  لد  داتفا  نکیل  مسج  ملاع  زا  ملع  دز 
داهن تسد  فک  هب  نساحم  نادیم و  هب  دشهار  ددنب  ارم  حور  مهج  مسج  زا  وچ  هک  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  تفگمـسا : هب  دـنناوخ 

ایآ ز تسهدای  هب  دـیراد  هدینـشب و  همه  ار  نخـس  نیا  داد  میاهبل  هب  هسوب  یبن  هک  سک  نآ  منمداژن  دـینادن  زاب  مرگا  موق  يا  تفگ 
هب تفر  وا  یناشیپ  نوخ  نیبج  هب  شدندز  گنس  وا  يرای  ضوعنم  يراوخ  نم  تزع  سپ  دهاوخن ز  ای  نم  يرای  دنک  هک  سک  امش 

نیک زا  ولهپ  هب  هزین  شدز  راکمتس  ره  نیمک  رکیپ ز  هب  ریت  شدز  رادنامک  رهنیمز  نودرگ 
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ریزب بسا  ربز  زا  نوزف  مخز  زا  دـمآقرغ  نوخ  رد  وا  سنرب (1)  يو  هبرـض ي  زا  دش  هک  قرف  رب  ناس  نادب  غیت  شدز  مصخ  ناهگان 
شرسریشمش قرب  هب  تفات  یمه  ریشمش  قرب  ریلد  هتشگ  شنتخیر  نوخ  یپ  ناکانمیبریـش  ددرگ  ناهن  هشیب  رد  وچ  هزین  زا  شمـسج 

کلم دش ز  ابر  شیع  شمغ  نوحیج ز  ناج  کلف  دیزرلب  دندیربب و  نت  زا 

ءادهشلادیس ترضح  ءاثر  رد  دنب  بیکرت  زا  یشخب 

نوچ دـص  باریـس ، تفک  يا ز  تفگـسابع : نیک  تصخر  رب  تفر  ردارب  دزن  نوچ  ساپ  تتفگ  هک  ربص  رب  تردـق  نیدـب  وت  اهاش 
نیو ناشطع ، وت  هدنز و  نم  سانشن  قح  هقرف ي  نیز  بآ  مهاوخ  هک  تسا  تقوساملا  مرگج  ردنا  لافطا  یگنشت  زا  سایلا  رضخ و 

رب لد  زوس  لفط ز  کیتسا  هداتفا  مرا  ردـنا  نارین  ررـش  یئوگ  تسا  هداـتفا  مرح  ردـناک  داـیرف  نیارب  شوگ  هدـجاوم  وس  ود  طـش ز 
هچ زا  سپ  تسا  هداتفا  ملع  فکزن  رکیپ ، زا  نم  تسد  هنتـسا  هداتفا  می  هب  شکـشا  دـنزرف ز  مغ  نز ز  کی  تسا  هداـتفا  مغ  كاـخ 

ياپ دوختـسد  مشود  هب  تسراب  مرآ ، تسدـب  هنرا  بآ  تسکـش  اربص  هنامیپ ي  زورما ، منحم  گنـسجالعتسا  یپ  ردـنا  بسا ، منارن 
تسب دوشگ و  هزین  اب  مصخ ، تسد  طش و  هارتسج  تقاط  رمجم  زا  اسآ  دنپـس  تفگ و  نیا  تسه  ممـسج  هب  تسد  ات  تسین  مبیکش 
نمـشد روـمینادزی  هدـنب ي  اـم  دیمالـسا ، رکنم  رگ  میناملـسم  زین  اـم  مدرم  يا  هک  هرعن  دزجاوـفا  سپ  جاوـفا  تخیرگب  وا  تـبیه  زو 

یب امش  ریم  يا  میناشطع ؟ هچ  رخآ ز  میناگورگ  هکنآ  رو ز  ؟ میناگورگ هچ  زا  سپ  دینامهم ، هجنر ز  رگ  مینامهم  دراو و  ام  دینادزی 
جات یب  امش  هاش  يا  تخت و 
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يرادافو مسر  وک  سابع ، يا  دوخ  هب  اتفگیرای  دنک  شیب  ات  بآ ، دـشون  هک  تساوخ  یم  يراهق  نسوت  نوچ  دـنکفا  تارف  هب  هگنآ 
هتفرگ مصخ  زا  بسا  هش  يوس  تخیگنا  يرابکبـس  لصا  دید  ندرب ، نارگ  کشم  سپیراز  و  شطعلا »  » رد لافطا  يروخ و  بآ  وت 

جاب

دنب بیکرت 

هک مد  نآ  رد  هصاخ  ناشوپب  مشچ  نیـسح  زا  تفگ  هک  وت  ابناشومخ  نابز  وت  ياناد  لد  ياو  ناـشوگ  هب  هقلح  تا ز  هبعک  مرح  يا 
کشادشوکب ربص  هب  شطع  زک  ام  وچ  تسین  دشوجب  رحب  وچ  واک  لفط  نیاک  دنتفگ  لجعم  دندمآ  رغصا  اب  شدزنناشورخ  تیبلها 

هراوهاگ دوخ ز  ناغف  هب  هگ  لح  دوشن  شا  هدقع  بآ  یفک  هب  زجدشورخب  ناخب  هکنانچ  دشارخب  خر  دشوپب  كاخ  هکنانچ  دـشاپب 
تـسوا بلق  نیکـست  هب  هدـنامدناشفب  خر  هب  ات  بآ  شدوب  ین  دـناسرب  بل  هب  ات  ریـش  شدوب  یندـنادن  لفط  نابز  مه  وا  ردام  دـنارب 

لطعم
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وچ هآ  رارـش  شناشنب  ای  رغـصا  هراچ ي  هتـشذگ  ام  زا  يرابرهاوخ  نماد  هب  دوش  ناچیپ  یهاگ  ردام  هنیـس ي  هب  دـنز  نخاـن  یهاـگ 
رـسپ نآ  ردپ و  نآ  زدـش  ناوج  تخب  نانعمه  درخ  ریپ  دـش  ناور  دوبر و  شا  هناخ  مرح  هش ز  لتقم  بناج  هب  تهرمه  شربب  ایرذآ 

نیا تسا  مرکیپ  حور  موق  يا  هک  تفگ  للدـم  شیوخ  قوقح  دزاـسب  هک  اتدـش  نارگن  فرط  ره  دروآ و  دـمآ و  دـش  ناـهج  هزرلب 
تسانف رب  لاح  شک  یمحرنیا  تسا  مرشحم  زور  ياربک  تجح  نیا  تسا  مربکا  دندب  رغصا  همه  نآنیا  تسا  مرغصا  یلع  ربکا  یناث 

، مولظم هش  زا  مولظم  هش  رب  تسج  تسخ و  ار  قلحموقلح و  هب  هنیک  ریت  دنار  شا  هلمرح  مورحم  تداعـس  زا  موق  نآ  زا  هگان  لوحم 
لسرم دمحا  بلق  هب  دمآ  دش و  درمومسم  هبعش ي  هس  نآ 

رگید دنب  بیکرت  زا  دنب  ود 

مغ زو  اـت  ود  هراـبکی  هدـش  یمیتـی  راـب  زا  تماقارـس  هحون  نارد ، هماـج  ناـنک ، هیوم  ناـنکوم  ارـسا  رد  یکرتـخد  قح  رهظم  زا  دوب 
ردپ رجه  زا  مد  رههمه  رات  بش  عمش  افص  شیور ز  حبص  همه  رای  يرگجنوخ  یگدرسفا و  لد  رباپ  هب  راخ  رس ، هب  كاخ  يردبرد 

تسیرگ رابنوخ  هم  نآ  زا  مه  راوید  رد و  تسیرگ  ناوید  هب  يور 
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همه نآ  زا  رتدب  دوب  هلولو  ارسا  ردنا  شا  هیرگ  زا  مئادتـسیرگ  رابکیب  ود  ره  نآ  ندید  زا  بنیز  تسیرگ  راز  شتیلـست  یپ  موثلک  ما 
دوب هلسلس  وا  ندرگ  رد 
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مالسلادبع خیش  جاح  - 31

هراشا

نیدلا باهـش  ار  شبقل  مالـسلادبع و  ار  شمان  .تفای  تدالو  هیردیح  تبرت  رهـش  رد  .ه  رد 1298  یتبرت  رد  مالسلادبع  خیـش  جاح 
راشرس شوه  یتاذ و  دادعتسا  رثا  رب  دش و  فرشم  دهشم  هب  یتامدقم  تالیصحت  زا  غارف  زا  سپ  مالـسلادبع  خیـش  جاح  .دنتـشاذگ 
دیدرگ لئان  لیصحت  هیلاع  بتارم  هب  تمکح  هقف و  لوصا و  بدا و  رد  گرزب  دیتاسا  زا  هدافتسا  رهش و  نیرد  فقوت  لاس  دنچ  رد 

هکم هب  فرشت  دصق  هک  شراوگرزب  ردپ  تمدخ  رد  ور  نیا  زا  .دیامن  تمیزع  فرشا  فجن  هب  تسیاب  یم  نامز  لومعم  بسحرب  و 
ینیـسح رئاح  رد  هتفای و  تافو  البرک  رد  شردپ  هکم ، زا  تعجارم  زا  سپ  ار  فداصت  .دوش  یم  راپـسهر  راید  نآ  هب  هتـشاد  همظعم 

هب دوخ  هلئاـع ي  یتسرپرـس  يارب  یناـسارخ  دـنوخآ  هیـصوت ي  رثا  رب  مالـسلادبع - جاـح  موحرم  راـچانب  .دوش  یم  هدرپـس  كاـخب 
فرـشم دهـشم  هب  راب  رگید  یتدم  زا  سپ.دزادرپ  یم  یناگدنز  نوئـش  میظنت  راک  هب  تبرت  رهـش  رد  دـیامن و  یم  تعجارم  ناسارخ 
لیـصحت داهتجا و  خـماش  ماقم  هب  لـین  ظاـحل  زا  هچ  رگ  رفـس  نیا  .دوش  یم  لوغـشم  یملع  تالاغتـشا  هب  رگید  لاـس  دـنچ  هدـش و 

دـش و ادـیپ  موحرم  نآ  ياهمـشچ  رد  يا  هضراع  یباوخیب ، يدایز  هعلاطم و  ترثک  رثا  رد  یلو  دوب  راب  رپ  رایـسب  لئاضف  تالامک و 
( هیردیح تبرت   ) دوخ هاگداز  هب  دیشک و  سیردت  زا  تسد  راچانب 
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یم راـگزور  ینطاـب  ملاوع  هب  هجوت  تلزع و  هب  رمع  رخآ  رد  .دـش  راد  هدـهع  ار  قلخ  یئاـضق  یعرـش و  روـما  تبرت  رد  .تشگزاـب 
، راعـشا ندورـس  قیرط  زا  دومن و  یم  لیـصحت  دوب ، رهـش  هب  کـیدزن  هک  يا  هعرزم  رد  تعارز  هار  زا  ار  لـالح  يزور  دـینارذگ و 
و شوماخ )  ) صلخت ادتبا  رعـش  رد  .تشاد  هدیقع  بئاص  ظفاح و  هب  رتشیب  هتـشذگ  نارعاش  زا  .دیـشخب  یم  یلـست  ار  هدرـسفا  رطاخ 

.دیزگرب ار  باهش )  ) سپس

ینیسح ياروشاع 

نآ تسلا  ماج  هداب ي  ناگنـشتالب  رب  ار  ناقـشاع  دز  الـص  وچ  البرک  رد  اضق  يارآ  مزب.تسا  هدش  هدیزگرب  هتفهن » جـنگ   » باتک زا 
تسود مزب  هب  سپ  دنتشارفا  یلب (1)  اولاق  تیاردنتخانشن  رس  اپ ز  اپ ، زا  تسد  دنتخارفا  نایم  زا  يدرم  دقتسرپ  یم  تسم  نایوج  الب 
یعمجم نـیرب  سودرف  کـشر  عـمجم  هـچ  هوـنز  درم و  زا  دــش  لیکــشت  یعمجم  نـمجنا  نآز  ـالب  تـشد  رد  هـک  اتدنتــشادرب  هر 

هلاـن ي وا  راقیـسوم  ههامـشش  هیومغارچ ي  ناـشخر  شربـکا  يور  عمـش  غایا (2) .  شرادـبت  راـمیب  سگرننیع  روح  شنیمدختـسم 
رهب کیل  بابر  اب  هنیکـس  نآ  رد  نزگنچـشغ  هدومنب  ناور  بآ  بل  رب  شطع  زا  نالفط  سابع و  شیقاسوا  راـمزم  نز  هس  تصش و 

زا باریـس  هدـش  وک  تسم  بوذـجم  رب  دوبچ  یگنـشتلاصو  ماج  هنـشت ي  نکیل  هنـشت  لالز  بآ  زا  عونمم  یگلمجباب  ناماد  رب  بآ 
رد نخس  نیا  يولوم  خیش  دومرف  شوخ  هچ  هوتسا  یگدنب  ردنا  یهاوخ ، یهاشداپ  تسا  یگنـشت  رد  تیفاع  يرآ  يرآ  ؟ تسلا ماج 

دیرآ باتـش  ناه  شورفیم  ریپ  تشادرب  ادن  سپ  « تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات  تسد  هب  روآ  یگنـشت  وج  مک  بآ  :» يونعم يونثم 
يرش عیب و  هماگنه ي  دش  مرگ   . (3) يرتشا » هللا   » سوک يادن  ربشوجب  یم  دماک 

177 ص :

مهـسفنا یلع  مهدهـشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  ذـخا  اذا  و  : » هفیرـش ي هیآ ي  زا  یـشخب  هب  تسا  رظان  . 155 - 1
نادنزرف ياهتـشپ  زا  تراگدرورپ  هکیماگنه  روآدای  ص )  ) دمحم يا  (. » هیآ ي 173 فارعا ، هروـس ي  « ) ...یلب اولاـق  مکبرب  تسلا 

ام راگدرورپ  وت  يرآ ، دنتفگ  متسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  هک  دینادرگ  هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  تفرگرب و  ار  ناشنادنزرف  مدآ 
.دوش یم  تسلا » دهع   » هب ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  نامه  نامیپ  نیا  و  ...یتسه »

.يروخ بارش  هلایپ ي  غایا : . 156 - 2
ناج و ادخ  «، » ...هنجلا مهل  ناب  مهلاوما  مهسفنا و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  هفیرـش ي : هیآ ي  هب  تسا  هراشا  يرتشا : هللا  . 157 - 3

(. هیآ ي 110 هبوت ، هروس ي  « ) ...هدرک يرادیرخ  تشهب  ياهب  هب  ار  نامیا  لها  لام 
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ياپنیزگ تقبس  يرگید  رب  یکی  ره  نیقی  رازاب  هب  ناج  شورف  ردقشع  يادیـش  هلاو و  تسم و  هلمج  قشع  يابهـص  يزیگناطاشن  زا 
ناسک یبنیسح  ینعا (1)  قشع  میلقا  ورسخ  نیقفاخ  ماما  نید  يادتقمرس  دقن  فک  رب  لصو  ياوه  رد  ربخیب  دوخ  زا  هلمج  ياج ، رب 

بآ هدـنیوج ي  اـنف  رد  تاـم  وحم و  را  ناگنـشت  نآ  دـید  هک  نوچـسرداد  ار  ناتـسود  ملاـع  ود  رد  سک  راوـخمغ و  ناـهج  رد  ار 
تبحم يوعد  هب  ياو  ناقـشاع  هورگ  ياـک  دزرب  گنابافـص  بآ  ناگنـشت  رب  یمـشخب  اـفو  زک  دـش  نآ  تقو  کـنیاک  تفگتاـیح :

یپ رد  ناملغ  روح و  تساهریـشمش  مد  رد  ناویح  بآتـسا  رتوسنآ  یکدنا  قشاع  مزب  تسردـنا  مزر  رد  تسود  لاصو  نیمهناقداص 
رب یکی  ره  قـح  فـطل  زا  قیحر (2)  مینـست و  رپنایروح ز  کیاکی  فک  رب  يرغاـس  نادـکاخ  نیا  اـت  شرع  زا  دیرگنبتـساهریت  نیا 

يدنتـشادنپ هگ  هلجح  هاش  فطل  زک  ناگـشیپ  تداهـش  نآرتتـسم  نانآ  هناگیب  زا  کیل  رظتنم  یمامت  ار  اـم  مدقمقبـس  دریگ  يرگید 
هک اتدنتـسارآ  هگمزر  ردنا  یمزب  دنتـساخرب  ناهج  ناوخ  رـس  زادنتفاتـشب  قح  هاگنابرق  يوس  دـنتفای  ناشامنهر  زا  هر  هکنوچهاگلتق 
هک رحتفرگ  ندیشخب  مرج  هش  تمه  تفرگ  ندیـشخر  وچ  قح  ضیف  روندش  زیربل  اه  هنامیپ  رـسب  رـس  دش  زیگناروش  قشع  هبذج ي 

زورمالغ نطاب  رد  رح و  رهاظب  نآو  ماتخ  وکین  نآ  هکنآ  يورم  تسهمزب  هب  شدروآ  رون  نآز  يا  هبذج  مزر  ریـشمش  نایم  رب  هتـسب 
تیمک ربدید  هریچ  نامیلس  رب  ار  نمرها  دید  هریت  ار  نایفوک  تخب  زورالم  رب  دش  یگتـشگ  رب  قح  نوچ ز  الب  تشد  نآ  رد  اروشاع 
تـشپ ات  تخاتدوزف  يدـنت  ار  لابقا  نسوت  دوز  تخیهآرب  لقع  هناـیزاتدرپس ي  یتسیاـب  قشع  هار  تفگ  درـشف  نار  شکرـس  سفن 

ور اهاش  تفگـشیوخ : تشز  ياه  هدرک  از  لعفنم  شیپ  هدنکفارـس  رابنوخ ، شا  هدیدمدن  زا  نازرل  مرج و  زا  نیگمرـش  مرتحم  مایخ 
ما هدنمرش  ناگدنب  نآ  دبا ز  ات  ما  هدنب  ار  تا  هدنب  اما  مرحهانپ  هد  مهانپ  هد  امرف  محر  هایس  ور  مهایس 

178 ص :

....هک تسا  نیا  مروظنم  منک ، یم  دصق  نینچ  ینعا : . 158 - 1
.صلاخ بارش  قیحر : . 159 - 2
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نک وفعیگدنـشخب  ندعم  نآ  اب  تفگ  یگدنب  صولخ و  میدقت  دـعبهاوخرذع  الوم  دزن  دـیآ  هک  زج  هانپ  درآ  اجک  یـصاع  هدـنب ي 
هتـسب اپ  نونکات  شیاضق  زا  دید  هتـسخ  ار  دوخ  بوذجم  نوچ  هاشما  هدرک  دـمحا  هب  دـب  نیاک  دـب  هچ  هو  ما  هدرک  دـب  نم  هک  اهاش 

دـش یـضار  وت  زک  تداب  هدژم  نیتاشن  ردـنا  دازآ  يرحدرک و  مان  تمام  هک  ناس  نآ  زا  يرح  درم  هدازآ  ياک  تفگ : فطلت  ابدـید 
نیا هب  هد  نادـیم  نذا  مامت  نک  ار  مرک  کن  اهاش  تفگداد : هسوب  شباکر  رب  نایوپ  تشگ  دابع  هاـش  زا  هدژم  نیا  دینـش  نوچنیـسح 
میوج انف  کن  تسا  یگدنمرـش  یگدـنز  منیزا  دـعبزاب  شیپ  تشهب  زا  میآ  مهاوخ  زاتـشیپ  تلالـض  رد  نم  مدـش  نوچمالغ  مرجم 
هجنر ار  نامهیم  دوب  رت  یمارگ  ناج  زا  ناـمهیمینم  ناـمهم  هکنآز  اـسآ  رب  ور  ینم  ناـج  نوچ  وت  شدومرف  هاشتـسا  یگدـنیاپ  نازک 

نیا زا  نم  مرآ  رب  ات  رابت  یلاع  هش  يا  تزاجا  هد  ؟ یین ناناج  رگم  ار  ملاع  ناـج  یین ؟ ناـمهم  رگم  وت  اـهاش  تفگدزـس : یک  ندرک 
وک يریـش  وچ  دز  راکبان  هورگ  نآ  رب  ار  شیوختـسشن  نسوت  رب  درک و  لصاح  نذا  تسم  بوذـجم  قشاع  نآ  ضرغلارامد  ناـنود 

هاک دننام  ار  رفک  هوک  تخوس  هاگدروآ  نآ  ردنا  شغیت  قربراکش  رد  دتفارد 

ابع لآ  تبیصم  رد  دنب  بیکرت  لزغ و  زا  يا  هنومن 

« يزاجح  » هاش اونین »  » (1) روش »  » دمآ ز دای  هبدش  مدمه  هلان  هآ و  هب  ارهز  نیرب  سودرف  هب  دش  مرحم  يداش  یملاع  رب  دمآ و  مرحم 
زا سپس  دومنب و  تسار » « » فلاخم  » دز فلاخم  زا  دومن و  يروصنم »  » هار یقارع » » دش متام  زوس ، هاگراچ » « » ینیـسح گنهآ   » ار ز

یناشیپ ینز  زا  یفوک  يدرمان  زدـش  ملـسم  ضرف و  وا  لا  یلع و  رب  لوا  زا  نایفـسوب  لآ  دارم  رب  یفوک  ایوگ ز  افجدـش  مخ  یتسار 
هدوس ي تحارج  نآ  رب  سپـس  دـش  نوخ  یبتجم  راز  بلق  یفوک  يدـهع  دـب  زدـش  مجلم  نبا  غیت  قش ز  تداـبع  بارحم  هب  ردـیح 

دنکفا البرک  رد  اپ  زدش  ممصم  ار  نامهم  لتق  هگنآ  دناوخ و  ار  نیـسح  ینامهم  هب  یفوک  نحتمم  ماما  لتق  زا  سپدش  مهرم  ساملا 
بلق شولهپ  هس  ریت  ناشن  رغصا  ههامشش ي  كزان  قلح  هب  عناق  دشندش  مغ  زا  تنج  رد  یفطصم  دق  ورس  ینامک ، ربکا  تماق  لخن 

دش ملاع  بلق 

179 ص :

.یقیسوم ياهاون  اههاگتسد و  هب  تسا  تراشا  هاگراچ : زاجح و  روش و  روش : . 160 - 1

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 191 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4924/AKS BARNAMEH/#content_note_179_1
http://www.ghaemiyeh.com


دیشروخ هچ  زک  وگ  اترـسحاو  کلفدش  مظعا  شرع   (1) ابارت ) تنک  ینتیل   ) ناوخاون مد  نآ  بارت  يور  رب  داـتفا  بارتوب  لبـش  وچ 
زا نیعل  وید  زا  شتشگنا  ادج  ار  نامیلـس  دشخب  نیگن  شناسحا  ناک  زک  یهـشدش  مغدم  هریت  كاخ  هب  اهبکرم  مس  ریزب  شباتناهج 
رهب زا  نیمراچ  خرچ  هبدـش  مدآ  رخف  يازع  ردـنا  نوگلین  خر  کلف  یمظع  متام  نیز  نانز  رـس  رب  کلف  هن  رد  کبلمدـش  متاخ  رهب 

تسا مک  مجنا  نوچ  کشا  ياجب  يراب  نوخ  هک  را  اباهش » » دش میرم  نب  یـسیع  هدید ي  زا  ناور  نوخ  کشرـس  ارهز  هدید ي  رون 
دش مهرم  هیرگ  ملاع  هب  ار  شمخز  هکنآ  زا 

دنب بیکرت  زا  يدنب  دنچ 

تسد تشگنا و  دش  هچ  ترسفا  رس و  هاپس  یب  هاش  يا  ؟ ولگ افق  زا  ترگم  نود  رمش  هدیربب  ور  هب  يا  هتفخ  ارچ  لالجلاوذ  هجو  يا 
هب رس  تشه  سپ   . وکر (2) سردـنم  نآ  دـش  هچ  مرـس ، رب  كاخ  يا  نهریپ  هنهک  یکی  هب  یتخورف  ایند  ؟ وک تیرتشگنا  هماـج و  و 
يا هتشگ  هک  يدزا  درک  هچ  ام  هب  وج  افج  مصخ  هک  نیبب  ینعیومب  وم  رجه ، بش  ثیدح  دنک  رس  ات  شوگب  رس  هک  یفلز  وچ  شاپ 

مرادب ز تسد  هرابود  اشاحور  هب  ارم  یلیس  هدز  نود  رمش  هکسب  زا  نوگلین  هتشگ  ناسچ  هک  مضراع  هب  رگنبوج  هرانک  نالفط  وت ز 
هب ود  میدـنام  وت  ام و  تفر و  نوچ  نمـشد  کیب  کـی  حرـش  مهد  رجه  ياـه  هصق  اـتوک  ناتـسآ و  نیزا  مزیخن  رب  هک  ـالک  تنماد 

لبلب راـخ  ياـفج  زا  لـگ  نماد  هتـشگ  كاـچ  رگوش  تسـش و  هراـسخرب ، هراتـس  شزیر  زا  ترتخا  نوزفا ز  رکیپ  مخز  هب  مهدـبود 
مـصخ هک  اترـسحاووبس  وبـس  نینوخ  لد  زا  بآ  هظحل  ره  ترغـصا  رهب  مشک  هدید  لفط  شود  ربوفر  منک  ناگژم  نزوس  هب  تفص 

رازه یلیـس  هب  هدومن  ادـج  لگ  زک  ار  رازه  زا  زونه  هتفگن  لد  درد  کیدادـن  شتلهم  اـعد  ضرع  يارب  مدـکی  دادـن  شتـصرف  اـغد 
هدرپ زور  هریت  دش  ردب  رد  ناریـسا  ماش  حبـص  دیدرگوگ  هنوگمیـس  نیا  رب  جاع  ناجلوص  دز  ورف  دش  زیدبـش  رب  زا  وچ  بش  زیورپار 

برثی و هش  ناوناـب  بوکرم   . (3) اوبکرا »  » هب فلاخم  گناب  دنلب  دـش  نوچ  روش  اون و  تمـصع  قدارـس  رد  هداتفاوک  هب  وک  نانیـشن 
ودع دابعلا  نیز  ندرگ  هب  لغ  دنکفاک  تخیسگ  یم  هزاریش  هعماج  نامز ز  نآ  شاکوخدنت  یشحو  هقان ي  زاهج  یب  دش  زاجح 

180 ص :

تنک ینتیل  ای  رفاکلا  لوقی  و  هفیرـش ي : هیآ ي  هب  تسا  هراشا  .مدوب  كاخ  شاک  اـبارت : تنک  ینتیل  اـی  اـبارت : تنک  ینتیل  . 161 - 1
مدید یمن  ار  تخـس  باذع  نیا  مدوب و  كاخ  شاک  دنک  یم  وزرآ  دیآ  یم  دورف  رفاک  رب  یهلا  باذـع  تمایق  رد  هک  اج  نآ  ابارت :

(. ابن هروس ي  هیآ ي 40  (ر ك :
.هدنژ هماج  سابل و  يوکر : وکر ، . 162 - 2

.دیوش راوس  وبکرا : . 163 - 3
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دمآ هک  مد  نآ  نالبلب  ناج  رد  هلغلغ  روش و  داتفاوگ  تفگ و  درک  ناوتن  نیزا  شیب  هدرپ  یب  ناشثاثا  اـمغی  هب  هتفر  هک  ناوراـک  ناز 
جنـس هنارت  ربکا  سگرن  دش ز  رامیبوج  رانک  رد  سخ  لواطت  ناشبآ  یب  راوخ  دوب  هدنکفاک  همطاف  غاب  ياهلگوب  ماشم  رب  ناشلگ  زا 

رب فحصم  هتشگ  قارواور  هب  يا  هداتفا  لگ  رب  داتف  شمشچ  بارتوب  ناتسلگ  بیلدنع  هاگانوگ   (1) یخا »  » ینیسح روش  دایب  بنیز 
، هام راسخرب  هکنانچ  دش  هتفـشآ  تفر  هنیکـس  زا  راقو  هکنانچ  برطـضم  دـشورب  اه  هیآ  نانـس  كون  هتـشون  نوخ  زاک  يا  هداتف  ور 

ینعی تفرگ  رـس  رون ز  زا  هیفاق  فاق ، ياقنعدش  شاپب  ناشفا  رد  دوب  دـنامن  نوچ  رـس  دـش  شاپ  هلاژ  نوخ  هلال ز  هب  شـسگرن  زاوم 
هراـبرگد هنهرب  هقاـن ي  ربـالبرک  راـب  رگد  راـب  تسب  هقاـن  رب  ـالبرک  راـک  زا  وچ  هلفـس  خرچ  تخادرپـتفرگ  رهگ  جرد  رهم ز  هنیکس 

ناوراک دشالبرک  راخ  سخ و  يور  هب  نوخ  رحب  رد  دنام  ياجب  تباوث  موجن  اب  دیشروخالبرک  رایـس  بکاوک  کلف  تسد  دناشنرب 
رادرـس رـس  اپب  اپ  تفر  یم  نانـس  رـس  رب  اـج  همه  لـب  هتفخن  ین  ینـالبرک  رـالاس  هلفاـق  هریت  كاـخ  رب  بقع  رد  هتفخ  دوخ  هناور و 
ناوراک کی  درب  تفرگ و  يریسا  هب  نود  دیبع  رهبالبرک  رازاب  هفوک ز  هب  ناغمرا  درب  دیـشک  نامـسیر  در  هک  میتی  رهوگ  سبالبرک 

شرع قاس  زا  رذـگ  نوخ  هک  یمیوگ  رگالبرک  رازلگ  هب  راذـگ  ناشداتفا  سفق  رد  راتفرگ  نالبلب  هک  خوآـالبرک  رارحا  هدود ي  ز 
رد هک  دید  هقان  تشپ  ربالبرک  راوخمغ  بنیز  هدیشک  تنحم  ناسکیب  راتـسرپ  مشچ  داتفوا  نوچالبرک  راوید  رد و  زا  دیعب  دوبن  درک 

رارـسا مرحم  هبیـصملا  ما  ناـج  شوـگ  هب  نمیا (2)  رداـم  ثیدـح  شدـناوخالبرک  راـمیب  نـت  زا  حور  هـظحل  نآ  تـسا  نـتفر  راـک 
دنلب دمآک  لیلع  نآ  رامیت  دوب ز  هتـشگن  غرافالبرک  رادبت  یـسیع  مسج  هب  میرم  حور  دیمد  مد  نآ  رد  ثیدح  نآ  هک ز  یتفگالبرک 
شوخ كاپ  كاخ  ياکریفن  هلان و  اب  يرام (4)  كاخ  هب  اتفگ  ریسا  يوناب  نآ  هیراج (3)  عومد  اب  سپ  ( لیحرلا  ) هب فلاخم  گـناب 

هار كاخ  زا  شنت  رب  شاپ  روفاک  لغب  رد  شیتفرگ  طونح  اب  هک  یهاشـشاب  هاگراب  نیزا  سپ  ار  زاجح  هاش  شاب  هاـم  شوغآ  مه  وت 
شاب
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وت نیمز  يا  زورما  وت ز  كاخ  هب  قئالخ  هانپ  دـش  وچ  ناهنپـشاب  هایگ  ار  شنهریپ  ایب و  یلاـح  نهریپ  هنهک  را  هش  هب  اوراـن  وت  يدـید 
يا هتفرگ  رب  رد  وت  هک  ناسکیب  هنوگ  نیز  « شاب هاپـس  قفانم  هوک  هب  ات  هوک  وگ   » يدـش افـص  لها  هلبق ي  هانپ و  ات  وتـشاب  هانپ  قئالخ 

رد هک  وک  نآو  « شاب هار  خیـش  وگ  هنامز و  دهاز  وگ  « ؟ دوس هچ  تتبرت  دوبن  دحل  رد  هک  ار  نآ  « شاب هلا  فطل  تیامح  رد  هتـسویپ  »
جات زورماز  يا  هداهن  نماد  هب  هک  نارتخا  هیام  نیز  « شاب هایـس  دب  زا  شا  هدـیرج  هحفـص ي  وگ   » كاب هچ  شدـب  زا  نیفد  تشگ  وت 
دیدن مساق  ربکا و  شیع  هک  بنیز  « شاب هاوگ  نادیهـش  كاپ  حور  هب  ادرف   » دـنک یم  كاپان  یفوک  هچنآ  زورماشاب  هالک  نیرز  رتخا 

هک رغـصاشاب  هاش  هب  کنیا  وت  لیلد  ار  سابع  شرکـشل  رادرـس  هاش ز  هداتفوا  رودـشاب  هاگ  هلجح  ناشترـشع  شیع و  رهب  وت  تفر  و 
هدید هار  یتخل ز  یهد  تیلـست  زا  سپ  هلوقم  نیز  درک  نوچـشاب  هانگ  یب  نآ  كزان  قلح  هب  مهرم  تفر  باوخب  دیکم و  ریت  كون 

روانـش نوخ  رد  هک  تسوت  نیـسح  دوخ  نیا  : یبنلا اهیا  هک  درک  هنیدـم  رد  ور  یبنیز  صوصخم  تغالب  اب  هاگنآیهت  لد  نوخ  زا  لد 
رـسفا تسد و  رـس و  سابل  اب  هداتفا  كاخ  يور  هب  نایرع  هک  تسوت  نیـسح  دوخ  نیاتـسا  رکیپ  هراپ  دص  رـس و  افق  زا  هدـیربب  تسا 

رد هک  تسوت  نیسح  نیا  دوختـسا  رتسم (1)  شکاپ  نت  سخ  راخ و  كاـخ و  زا  ناـینرپ  ياـج  رب  هک  تسوت  نیـسح  دوخ  نیاتـسا 
ربکا غاد  زا  هک  تسوت  نیسح  وا  دوخ  شا  هنیس  رازلگ  هتـسر ز  هک  اه  هلال  نیاتـسا  ردارب  گرم  هدیمخ ز  شدق  رـس و  بابـش  مسوم 

هتسشن لگ  لد  هک  هتسکش  یتشک  نیاتسا  ربهر  رـضخ  رب  هک  تسوت  نیـسح  وا  دوخ  ناج  هدرپس  ایرد  بل  رد  هک  بل  هنـشت  نیاتـسا 
رپ شنت  رب  الب  گندخ  كوان  زک  تسوت  نیـسح  دوخ  نیـشن  هردس  زابهاش  نیاتـسا  رگنل  شرع  رب  هک  تسوت  نیـسح  وا  دوخ  تسا 
ین ياـن  زا  هک  تسوت  نیـسح  نیا  دوختـسا  رواد  هاـگرد  هب  زار  ضرع  مرگرـس  كاـخ  يوربور  رب  هک  تسوت  نیـسح  دوخ  نیاتـسا 

نیاتسا رس  نیا  رد  ادوس  هچ  هک  نیب  ماش  هب  ادرف  دوب  رونت  رد  اج  وت  شود  ياجب  ششودتسا  ربکا  هللا  همغن ي  رکذ و  هب  ایوگ  شرس 
سپ نآ  شیرپ ز  ناگدازیرپ  يوم  وچ  يرطاخ  ابتـسا  ررکمان  وا ، بئاـصم  مرمـشب  رگ  رـشح  هب  اـت  هنوگنیز  هک  تسوت  نیـسح  دوخ 

درک هلال  کشر  ار  هیرام  كاخ  کشا  زو  درک  هلان  زاغآ  رذآ  ربا  دننامشیوخ  مام  هب  تیاکش  ضرع  دومن 

182 ص :

.ناهنپ رتسم : . 168 - 1

مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 194 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4924/AKS BARNAMEH/#content_note_182_1
http://www.ghaemiyeh.com


رس هظحل  کی  يا  هتفخ  سودرف  نشلگ  ریرس  رب  شوخنم  رات  ياهبـش  سنوم  هدید  ناهنپ ز  نم  راسگمغ  مغ  رود ز  تشهب  رد  ياک 
تفر وت  ناتـسلگ  نازخ  تشگ  بآ  طحق  زانم  راهب  فلاخم  داب  نازخ ز  رگنب  البرک  هب  جرفت  مسرب  ایب  مدکینم  راز  هلال  نیبب  رآ و  رب 

ابع لگ  يا  هرطق  رهب  دشنم  راذـع  نیرـسن  ربکا  هدـیپط  نوخ  رد  كاخ  يور  وت  نیـسح  رـس و  هداتف  اپ  زانم  رابتعا  انف  داب  هب  ناسخ  زا 
راوخریـش لگ  كاخ  دـهم  هب  ناـمژپ  تسا  هتفخ  هک  هن  نیمز  هب  مدـق  رت  هتـسهآنم  راـنک  رد  ناور  هلجد  هدـید  بآ  زو  تسد  میس ز 

هقان ي رب  زان  ریرـس  زا  دوز  هچ  هک  رگن  کلف  تسدـنم  راگزور  هیـس  يوم و  دیفـس  رگنب  زونه  رـسب  نارجه  هب  هدربن  یبش  زا  شیبنم 
زو امن  یهرمه  نم  هب  زین  وت  ایب  ردامنم  رات  ماش  دوب  هنوگچ  نیبب  ادرف  ین  بعک  هب  مدـننز  هفوک  هب  ات  زورمانم  راـب  تسا  هداـهن  هنهرب 

تفر هفوک  هب  دـیابنم  رایرهـش  شرـسب  يدـیوپ  هک  هر  نآ  یهر  نیا  شناگژمب  تفر  تفر و  هک  دـیابنم  راذـتعا  ریذـپب  ترفاسم  نیا 
یننم راثن  دیامن  هفحت  هب  رد  ماب و  زا  خولک  رتسکاخ و  شتآ و  هک  يا  هفوک  نآنم  رادجات  ردپ  هرامالاراد ي  دوب  هک  يا  هفوک  نامه 

تشگرب و درک  مام  دـج و  نوچ  هملاکم  نیا  زا  نایرگنم  راسی  زا  نانـس  هناور ، نیمی  زا  رمـش  لالج  اـب  مصخ  مدرب  یم  هفوک  هب  ین 
نوگن هریت  كاخ  هب  تک  يارود  هداتفوا  لگ  هک ز  یلبلب  وچ  اتفگ  روش  اون و  هار  زاجح ز  يوناب  نآدرک  ماـما  شعن  هب  هوکـش  يور 
تماقا تقو  هچ  هناور  ناوراک  دش  يا !؟ هتفخ  هدوسآ  بجع  ناوراک  ریم  ياتسا  تمایق  کنیا  هک  مایق  نک  زیخرب و  تسا  تماق  ورس 

يا زامن  نک  زیخ و  تنفک  یب  ناگتـشک  ربتـسا  تمارغ  تیادخ  نوخ  هک  يا  هتـشک  يا  امن  نفک  ار  نانفک  یب  زیخ و  ياج  زا  ؟ تسا
همه ناور  ناوراک  ابتسا  تمالم  ریت  تقاط  هن  رگد  ار  ام  غاد  قارف و  نیا  اب  هک  هرانک  وجم  ام  زاتسا  تماما  تتامم  تایح و  رد  هکنآ 

یمـسج وت  يارب  اجب  یقاب  اـجک  نیک  ناروتـس  مس  رـسب ز  مکاختـسا  تماـقم (1)  ار  تنت  هچ  زا  هریت  كاـخ  رب  ترـس  نانـس  رب  اـج 
يدـیآ ام  یتسرپرـس  هب  کنیاتـسا  تمالع  تیوه  هب  تربکا  غاد  سب  تسد  هن  يرتشگنا  هن  هماـج  هن  نت ، هب  رـس  ین  ؟ تسا تمـالس 
تسا تماخو  ار  شتبقاع  هکنآ  زا  لفاغ  خرچ  تساوخ  هچنآ  ام  هب  درک  درمش و  ناسآتسا  تمارک  اپارس  هکنآ  يادف  رس  يا  ترس 
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؟ تسا تمادن  نیا  زا  شلصاح  دوس  هچ  یلاح  شیوخ  لعف  نامیشپ ز  تشگ  رید  هک  خوآ 
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یجنر يداه  - 32

هراشا

هتفرگنارف تسرد  ار  یسراف  نتـشون  ندناوخ و  زونه  .دمآ  ایندب  نارهت  رد  .ش  .ه  لاس 1286  هب  یجنر »  » هب صلختم  تفرشیپ  يداه 
و يدنه »  » شرعش کبس  هک  نیا  اب  .تفای  تراهم  هدیصق  لزغ و  ندورـس  رد  درک و  زاغآ  یگلاس   10  - زا 12 ار ، هیثرم  نتفگ  دوب ؛

یجنر يداهنم  هب  زاریش  ظفاح  يرگد  ناج  داد  درب  متـسد  زا  لد  زیربت  بئاص  را  یجنر  : تسا هتفگ  اذه  عم  دوب ، بئاص »  » وریپ دوخ 
.تسا هدش  پاچ  شناوید  .تفگ  دوردب  ار  یگدنز  .ش  .ه  لاس 1339  رد 

نیسح ترضح  قح  رهظم  نیهب  هب  ملسم  ترضح  مایپ 

زا یلو  دتف  تسود  خر  هب  ممشچ  هک  دیما  دوببـشما  رادید  ترـسح  وا  زا  هدنام  لد  هب  هک  بشما  راخ  یلگ ، نارجه  مغ  زا  ما  هتـشگ 
ملد هتـشگرس  دوببـشما  راوید  هب  هاگ  شمهنوناز  هب  هگ  مرـس  هک  نوچ  دـشن  نینوک  هش  ياپ  كاخبـشما  رابرهگ  هتـشگ  شخر  رجه 
فک رد  مدش  راتفرگ  رگ  یمغ  تسین  لد  هب  هک  تمالس  هب  مرای  رسبشما  رازاب  هچوک و  يوس  قشع  شدشک  زورما  رگ  ابـص  وچمه 
نیهب تسواک  نیسح  مد ز  منز  یمبشما  راچ  نیا  مشتآ  ناج  نمرخ  رب  هدز  تسود  مغ  مصخ و  هنیک ي  وسک  یب  برغبـشما و  رایغا 

بشما راد  رس  هب  مدنشک  روصنم  وچ  رگ  قح  رهظم 
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مغ لد  هب  تسه  یلو  تسین  منتخاب  ناج  میببـشما  راکافج  مصخ  زا  تملـسم  لد  نوخ  افو  جنگ  يا  دش  هک  منیـسح  هب  وگ  ابـص  يا 
وت و شیپ  نم  لدبـشما  رادیب  هدـید ي  تهر  هب  مراد  کیل  ادرف  تیادـف  هب  ناج  رـس و  هچرگ  منک  یمبـشما  رای  يا  ماوت  زیزع  نارای 

راز نم  لافطا  مغ  دای  هدرب  ناج  سنوم  يا  مرطاخ  زا  وت  لافطا  مغبشما  رایـس  تباث و  ارم  تسا  رهپـس  نوچ  نادرگ  رـس  افج  دوخ ز 
یسکیب رب  هیرگ  دایز  نبا  متس  زا  منکن  رگ  منک  هچبـشما  راتفرگ  هدرک  ارم  هصغ  مغ و  هب  وت  ربکا  یلع  سابع و  مساق و  تنحمبـشما 

بشما راهظا  لد  درد  منک  هک  اب  منک  هچ  یجنر »  » نادیهش هاش  مع  نیا  مغ  زبشما  ع )  ) راهطا ترتع 

يرادلد

زیرم کشا  شکم ، هآ  نکم ، هیوم  ردق  نآزونه  تسا  هدـیکچن  نوخ  تا  هژم  زا  کشا  ياج  زونه  تسا  هدیـسرن  یئادـج  زور  ابنیز 
تـسا هدـیپتن  نوـخ  رد  وـت  ناراـی  سک ز  ار  وـت  تسا  راـی  رواـی و  ناوـج  ریپ و  زا  هچرگزوـنه  تـسا  هدیـسرن  تناـغف  داـیرف و  زور 

ود رارـشا  غیت  اپ  هداتفین ز  وت  دیـشر  سابع  دقزونه  تسا  هدیمخن  تبیـصم  راب  زا  تدـق  دـیپس  دـیدرگن  رایـسب  تنحم  زا  تیومزونه 
يوم رـسپ  غاد  زا  همجنزونه  تسا  هدیـشچن  تداهـش  دهـش  تربکا  لاماپ  هتـشگن  بسا  مس  ریز  تمـساقزونه  تسا  هدـیربن  شتـسد 

هدینـشن سک  نیـسح  نازیزع  زا  تشد  نیا  رد  یبل  هنـشت  زا  شطعلا  شطعلازونه  تسا  هدیدن  دنزرف  مغ  یلیل  ما  شیرپ  تسا  هدرکن 
ردق نآ  تنم ، زا  دیما  عطق  هدـشنزونه  تسا  هدـیردن  ناکیپ  رـس  اب  شرجنح  ناج  نشلگ  رپ  هتفکـشن  هچنغ ي  نآ  رغـصازونه  تسا 
تسا هدیودن  سک  مرح  هب  تراغ  رهب  افج  شتآ ز  همعط ي  هدشن  تهاگ  همیخزونه  تسا  هدیـشکن  سک  نیـسح  يور  رب  غیت  لانم 
يراخ دوبک  هدـیدرگن  مصخ  ین  بعک  زا  ینتزونه  تسا  هدـیزخن  يراـخ  نب  رد  یکدوک  یلین  یلیـس  هدـیدرگن ز  لاـفطا  زورزونه 

زونه تسا  هدیرپن  تناج  ریاط  ندب  زا  یجنر »  » تنیسح ناماد  هب  تسد  دسر  یمزونه  تسا  هدیلخن  یئاپ  فک  ردنا 

قشع سرد 

یتفرگ رکشل  یب  نسح  هاشداپ  يا  لد  کلم  یتفرگرب  وربا  غیت  نوچ  فک  هب  ملتق  یپ  زا 
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سپ يداد  حلص  دیون  ار  تناج  هتـسخ  ناقـشاعیتفرگ  رهوگ  تمیق  نادنخ  لعل  قیقع  زو  یتسکـش  ربنع  قنور  ناچیپ  فلز  میمـش  زا 
رذآ رد  هچ  رهب  زا  رگید  ار  لد  غرم  مناج  تسود  يا  شیوخ  نارجه  شتآ  اب  یتخوسیتفرگ  رـس  زا  لادج  گنج و  هر  ناج  يا  ارچ 
همین اب  نت ، مناج ز  يدوبرب و  فک  لدیتفرگ ز  ردنکـسا  دس  خر  رب  فلز  جنکـش  زا  هر  تا  هرهچ  رب  هگن  جوجأم  چیه  دباین  اتیتفرگ 

رس ات  اپ  هلعش  ار  یلع  شغاد  زا  هکنآ  دیاب  تخومآ  یلع  نب  نیسح  زا  ار  یقـشاعیتفرگ  رـسکی  نم  ربص  رارق و  بات و  تقاط و  يزان 
اب راثیا  تهر  رد  ناج  منک  یمیتفرگ  رکیپ  زا  وت  دوب و  ارم  ناـج  دـص  یکـشاک  یتفگ  غیت  ریز  هب  نداد  ناـج  ماـگنه  رد  هکنآـیتفرگ 

مربکا مه  مرکاش  میوشب  یتسه  از  تسد  تقـشع  هار  رد  یتساوخیتفرگ  رذ  ردـنا  هدـعو  مکیلا (1)  دهعا  ملا  درد  نمزک  قوش  دـص 
نم نود ، رمش  رگمتس  يایتفرگ  روای  یب  رای و  یب  ارم  نمشد  رب  رد  يزابقشع  رد  نم  يزابرس  تابثا  دوش  اتیتفرگ  رغصا  مه  يدرب و 

زا شیوخ  مشچ  ناـمهم  رهب  زا  يا  هتفرگب  فک  هب  نارب  رجنخیتـفرگ  رجنخ  فک  هب  ملتق  رد  هچ  رهب  زا  رگید  مریمب  دوخ  ربـکا  دـعب 
زا هآ  ؟ یتفرگ رـس  هنوگچ  رهطا  نت  نآ  منادـن ز  دوخ  رواد  ین ز  رگمتـس  نآ  درک  اـیح  ربمغیپ  ینیتفرگرب ز  ربمیپ  فیضلا (2)  مرکا 
نم نیسح  ایآ  نت  هراپ  دص  يا  تفگیتفرگ : رب  رد  ار  هراپ  دص  رکیپ  نآ  ناج  وچمه  رطـضم  لاح  اب  شرهاوخ  بنیز  هک  تعاس  نآ 
هماج نآ  دـش  هچ  سپ  وت ؟ نت  هدـنام  ارچ  ناـیرع  یئوت  نم  نیـسح  رگیتفرگ  ربمغیپ  شود  رب  اـج  هک  یتسه  نآ  وت  دوخ  یتسه ؟ وت 
رهم بآیتفرگ  رتسب  دوخ  رهب  ار  نوخ  كاخ و  ناس  نیا  هچ  زا  یلوسر  شود  تنیز  وت  همطاف  زیزع  يایتفرگ  رهاوخ  زا  همیخ  ردـناک 

زا تمایق  ات  دلانب  رهاوخ  تمتام  نیمادک  زا  ردارب  يایتفرگ  رتسگمتـس  رمـش  رجنخ  زا  بآ  هک  ات  يدوب  هنـشت  بل  وت  ارهز و  تردام 
ربکا يداش  يوزرآیتفرگ  رضخا  دبنگ  رب  ررش  شهآ  زا  هک  نیب  هنیکس  رب  رگنب  زیخ و  نامیتی  راتسرپ  يایتفرگ  رذآ  ارم  ناج  رب  تمغ 

رهم يا  ین  هب  رـس  قیالخ  تشگنا  هدـیدرگ  ناشن  اسآ  لـاله  اـتیتفرگ  ربکا  یلع  رهب  زا  هک  ینـشج  نیا  زا  ياو  ار  اـم  دوب  یم  لد  هب 
زا یجنر » » یتفرگ رتشگنا  تشگنا و  هشز  مه  لدجب  دید  بئاصملا  ما  ترـضح  دسوبب  هش  تسد  تساوخیتفرگ  رونا  هم  نوچ  بنیز 

یتفرگ ردیح  دمحا و  مشچ  نوخ ز  تبیصم  نیز  ار  نیشتآ  قطن  دنب  رب  ناتساد  نیا 

ارهز همطاف  ترضح  رواد  هبیبح ي  تیصو 

لالح تقفش  هب  زاس  ار  همطاف  لاصخ  شوخ  مع  نبا  يا  یلع  ای 
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.تفرگ نامیپ  مدآ » هیرذ ي   » زا دنوادخ  هک  « رذ ملاع   » هب دراد 
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هداتفا لد  غرمنازخ  دش  نم  لد  رمع  نشلگ  نامک  دش  ملا  راب  زا  متماقیگدنز  نیا  زا  رتهب  دوب  گرم  یگدنز  نیا  زا  رگید  مدـش  ریس 
مشچ ما  هتسخ  لد  لاح  درگن  اتمرب  یم  رت  هدید ي  ردپ  يوس  مرب  یم  ردپ  هب  تما  هوکـشقارف ز  ماش  دش و  یئادج  زور  قارف  ماد  هب 

تبرـض زا  شیلین  رگن  یلین  خر  ار  تا  همطافدیهـش  دـش  نم  ههامـشش  نسحم  دـیماان  ره  رواـی  يا  شمیوگما  هتـسکشب  يولهپ  رت و 
لسغ یپ  تسد  اشگب  بش  نت  دش ز  ناج  ریاط  ارم  هک  نوچلوتب  دراد  وت  هب  تیـصو  دنچ  لولم  تنحم  هتـشگ ز  يا  یلاحرگن  یلیس 
دوشن اتمتعلط  رب  هدز  یلیـس  هب  هکنآ  متلحر  زا  ربخ  اـب  دوشن  اتراپـس  مکاـخ  هب  زاـس و  منفک  بش  راـسگمغ  ناـگدزمغ  لد  هب  ياـنم 
شیوخ دب  لعف  زا  دوخ  هب  هرزاب  درک  خر  هب  نیک  رد  هکنآ  زامن  ردنا  مرـضاح  دوشن  اتنم  يوزاب  هتخاس  هیـس  هکنآ  نم  يوک  رپسهر 

هب مدنکف  هکنآ  رازم  رب  ارم  هار  دربن  اتنم  ربق  ناهن  راظنا  وت ز  نک  نم  ربص  یب  لد  سینا  وت  ياتـسکش  ارهز  يولهپ  رد  هب  هکنآ  تسب 
بنیز و وت و  ناج  ع )  ) نسح نیـسح و  ناج  وت و  ناجردـپ و  نوخ ، رگج  ناـمیتی  هب  يا  روجاـت  مع  نبا  يا  یلع  اـیراز  لاـح  نینچ 

ینحم رگنم  نامیتی  ناج  وت و  ناج  نم  نامـشچ  ود  رون  يا  نم  دعبـشاب  راوخمغ  ار  مناگدزمغ  شاب  راـی  اـفو  منینـسح ز  اـبنم  موثلک 
هب يور  یمتـس  رگنیع  ود  زا  مدور  یم  رگج  نوخ  نیـسح  رب  دـنک  يور  یملا  رگنم  ناج  دوش  هدرزآ  شمغ  زا  نسح  رب  دـنک  يور 

تبنیز نسح و  نیـسح و  ناجمادتـسم  دبا  هب  ات  نید  وت  هب  يو  مارک  یبن  رخف  لزا  يادـنک ز  بش  ارم  تسه  رگا  يزور  دـنک  بنیز 
 . اجتلا (2) سک  هب  تسین  ماوت  هب  زج  اجک  ره  زا  ما  هدنام  میجنر و   . تبا (1) مالغ  يوس  يرظن  نک 
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يدنجریب یتیآ  - 33

هراشا

هاگداز رد  هسردم  بتکم و  رد  ار  یتامدقم  تالیـصحت  .تفای  تدالو  دنجریب  رد  .ه  لاس 1310  رد  یتیآ  نیسح  دمحم  خیش  جاح 
زا سپ  .درک  شناد  بسک  يروباـشین  بیدا  رـضحم  زا  دـش و  فرـشم  دهـشم  هب  لیـصحت  هـمادا ي  يارب  سپـس  درک ؛ زاـغآ  دوـخ 

سپـس .تخادرپ  یمالـسا  مولع  بسک  هب  دوب ، مانب  نیدهتجم  زا  هک  يرازاگ  رقاب  دمحم  خیـش  جاح  شردپ  دزن  دهـشم  زا  تشگزاب 
هلمج زا.دـمآ  لئان  داهتجا  هجرد ي  هب  تفر و  فرـشا  فجن  ناهفـصا و  هب  یملع  هیلاع ي  بتارم  هب  لین  لیـصحت و  لیمکت و  يارب 

هدش هدیزگرب  ریخا  باتک  زا  یثارم  نیا  .تسا  ناطلغ  رد  راربالا و  تاماقم  يونثم  .ناتـسهق  تیالو  خیرات  رد  ناتـسراهب  یتیآ : راثآ 
.تسا

تیب لها  یثارم  رد 

هضور ي دلخ و  غاب  زا  يرد  رگم  تنج  نزاخ  تسا  هدوشگبالبرک  ناحیر  لگ و  زا  تیاکح  دراد  البرک  ناتـسب  میـسن ز  مدـیآ  زاب 
یم هک  نالفط  هلان ي  شوگ ، هب  دـیآالبرک  نادـیم  فص  رد  دانع ، لها  دـنتخیر  هک  نوخ  نآ  زا  هدـیکچ  نیمز  رب  اـیالبرک  ناوضر 

البرک ناتسبش  عمش  مروآ ز  دای  کشا  مشچ  مزیر ز  مزوس و  عمش  دننامالبرک  نابایب  نانمشد ز  فوخ  زا  دنود 
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رون تسوزرآ  میرآ ، رب  كاخ  رـس ز  هک  يزورـالبرک  ناـشخرد  كاـخ  هلبق ، تسار  اـم  میهد  ناـج  وت  داـیب  میهد  ناـج  هک  يزور 
تسا روم  هفحت  تیب  دنچ  نیاالبرک  ناطلس  رهطم  تبرت  رب  يرذگب  هک  نوچ  ناسرب  ام  مالس  سرطفالبرک (1)  ناویا  بحاص  لامج 

متام تبونتسا  متس  زا  نازخ  لصف  ار  همطاف  نشلگ  تسا  مغ  مایا  هک  هلان  دشکب  لبلب  هب  وگالبرک  نامیلس  دزن  تسا  هدروآک  یتیآ  و 
نینوخ و حول  شرع  هب  تسا  هدیـسرب  تبیـصم  درگ  ازع  نیزتسا  مدب  مد  ناور  مشچ ، رهز  کشا  همـشچ ي  دیـسرب  نادیهـش  ناطلس 
رد هک  تسنیا  شرگید  ربختسا  متـس  غیت  هتـشک ي  یبن  لآ  فسوی  الب  ناعنک  زاب ز  ربخ  هدروآ  هم  نیاتـسا  ملق  رد  اون  روش و  ینوچ 
هژم زا  ناور  کـشا  ضوـع  زور  بش و  یمظع ، متاـم  نیرد  رـصع  تجحتـسا  مرح  رد  شطع  گـناب  مرا و  ردـنا  شتآ  تارف  بنج 

تسا مشتحم  ایض (2) .  رصع  نیا  رد  وت  يازع  رد  شومخ  دومنب  هیثرم  زا  بل  هچرگ  مشتحمتسا  مد  بالیس 

نیسحلا هللادبع  یبا  ماما  ترضح  نینوک  دیس  هیثرم  رد 

مرح هب  وردریگب  هآ  دود  خرچ ، هنیآ ي  دـیآرب  راز  بلق  نامیتی ز  هآدریگب  هانگیب  لفط  ره  نماد  دریگب  هاگ  همیخ  وچ  نمـشد  شتآ 
هب يوگدریگب  هام  هک  دزس  یم  شرثا  زک  ار  یخر  درک  دوبک  نمشد  یلیسدریگب  هاپس  رب  هار  یسک  تسین  نمـشد  رکـشل  دنهن  نوچ 

دریگب هانپ  ار  وت  فطل  هیاس ي  تسنآ  یتیآ  دیما  تمایق  زوردریگب  هاش  يازع  دیابب  هاش  ریگ  ردپ  يازع  ایب  يدهم 

نیسحلا هللادبعابا  ترضح  نیملاع  قوشعم  هب  لسوت  رد 

دراد وت  ناویح  همشچ ي  زا  یگدنز  لد  دراد  وت  ناجرم  بل  اب  يا  هطبار  ناج 
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رد يا  هریزج  هب  دوب  هدرک  يدنک  یهلا  رماوا  زا  يرما  نداد  ماجنا  رد  نوچ  یلو  یهلا  شرع  نالماح  زا  دوب  یکلم  سرطف : . 174 - 1
، تفر یم  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  دـلوت  تبـسانم  هب  ص )  ) لوسر ترـضح  تینهت  هب  رگید  هکئالم  اب  لیئربج  هکیماـگنه  .داـتفا 

ربارب رد  سرطف  .تشگرب  نامسآ  هب  تفای و  افش  دیلام و  ع )  ) نیسح ترـضح  سدقم  ندب  هب  ار  دوخ  هتـسکش  لاب  دش و  يو  هارمه 
.دناسرب ع )  ) نیسح ماما  ترضح  هب  ار  نارئاز  مالس  هک  دش  دهعتم  تبهوم  نیا 

.درک یم  صلخت  ایض »  » شراعشا رد  یهاگ  یتیآ  موحرم  . 175 - 2
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فلز رـس  يادوس  مسرپب  هک  سک  ره  رطاخ  یگتفـشآ  زدراد  وت  ناتف  سگرن  شوخ  يامیا  لد  اب  هک  وت  زا  مدـسر  یماـیپ  هظحل  ره 
ره تدـسر  یم  لد  هلفاق ي  دـصدراد  وت  ناحیر  لگ و  اب  وخ ، هک  تسا  يرمع  ار  دوخ  هدرـسفا ي  لبلب  نارم  غاب  زادراد  وت  ناشیرپ 

ناتسرکش رد  لد  هدشلد  ره  رهش  نآ  رد  تسا  یثیدح  هچ  يرصم  فسوی  يادراد  وت  ناویا  هگ و  رد  ناهن  تسا  يرـس  تعاس  مد و 
یک سودرف  لگ و  رغصا  ربکا و  یلع  وت  ورـسدراد  وت  ناوضر  هضور ي  يوزرآ  لد  نادیهـش  هاش  ناهج  نابوخ  ورـسخ  يادراد  وت 

ماکان ربکا  رگدراد  وت  ناتسبش  عمش  کلف  قاط  یک  مساق  مشاه و  ینب  هام  خر  وت  عمش  ؟ دراد وت  ناتـسلگ  ورـس و  نوچ  لگ و  نوچ 
دراد وت  ناشخر  تعلط  سوه  رس  رد  لتقم  هب  همیخ  زا  هدمآ  رگا  هللادبعدراد  وت  ناشخدب  لعل  سوه  لد ، رد  انمت  بآ  دنک 

سابعلا لضفلا  یبا  ترضح  تداهش  رد 

نامرهقدیسر مشاه  ینب  هام  تبون  دیعـس  ناوخا  ناوعا و  یپ  زا  ص 391. یتیآ ، نیسح  دمحم  خیـش  جاح  راربالا ، تاماقم  يونثم  زا 
ناریمریمملع بحاص  ملق  حول و  رد  هکلب  ملق  فیـس و  بحاص  بقانملاوذدارملا  باب  الع  دـجم و  بحاـص  دار  ساـبع  نیط ، ءاـم و 

اهاش ما  هنیسنایفوک  دربن  رد  تصخر  تساوخ  نایم  تمه  اب  تسب  رب  ضرغلاریما  ناریم  همه  رب  ناریش  ریش  ریـش  هشیب  کی  یغو (1) 
نادیم هب  دتفا  منت  اینانمـشد  زا  ماقتنا  مریگب  ات  نانـس  غیت و  مشکرب  هد  متـصخرگنرد  مهاوخ  یمن  رگید  ناهج  رد  گنت  هب  دمآ  رگد 
تسدب نک  یبآ  راذگب و  ار  گنجاضق  دنوادخ  رثوک  یقاس  یـضترم  روپ  وت  يا  شتفگ : هاشناشن  نانود  نیزا  مزادنارب  ای  ناشفنوخ 
تیاقس نیاتسار  وت  زج  سک  رب  فیرشت  نیا  دیان  تسار  وت  ارحـص  نیردنا  تیاقس (2)  نیوتـسا  تمحز  سب  شطع  زا  ارنانز  نیاک 

ار شتینک  مع و  مانبقل  تلضفلاوبا  سابع و  مان  برع  ریم  یضترم  ور  نیا  زا  داددوب  سانرب  مرح  رد  شراخف  نآز  دوب  سابع  بصنم 
يروخرد نونکا  وت  مه  ار  شبصنم  يرب  یم 

192 ص :

.گنج اغو :) : ) یغو . 176 - 1
.یئاقس بآ - ندرک  شخپ  نداد - بآ  تیاقس : . 177 - 2
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دـش رکیپ  هوک  بسا  رب  يو  رایرهـش  زا  دیـسر  نامرف  نینچ  اتتـسار  وت  دـق  رب  فیرـشت  نیا  دـشاب  تسارت  رم  تیاقـس  مه  تماـیق  رد 
ياضعا رب  هزرل  داتفوا  نت  نادب  ات  نمـشد  مشچـشورخ  ردنا  دـعر  وچ  تسد و  رد  غیت  شود  هب  یکـشم  اب  تخات  نادـیم  يوسراوس 

ردنا ثراو  ار  قح  ریش  تسا  یلع  دنزرف  ریش ، نیا  هورگ  يارذحلا  مث  رذحلا  مث  رذحلا  رمع  نایغط  رکشل  رب  دز  گنابداتفوا  نمـشد 
رب امش  ياهفص  هنرو  درب  یبآ  واک  دیراذگب  هن  ناهبآ  یکشم ز  مرح  رد  دناسر  ات  باتش  سب  دراد  تسا ، بآ  شدصقمتسا  یلد  رپ 

ساب امنا  شدیدح  رد  دـیدح  غیت  هضبق ي  رب  دز  تسدهاپـس  يا  تسا  مارح  ام  رب  یگدـنز  هاگ  همیخ  يوس  هب  یبآ  درب  رگدرد  مه 
، دشون هک  ات  ناور  بآ  يا (2) ز  هفرغ  درب و  تسدطب  دننام  ار  بسا  طش  رد  دنار  طش  هب  دش  لخاد  درک  یفاکش  فص   . دیدش (1)
، نهآ قرغ  بآ و  قرغ  نورب  عرشم  زا  دمآ  بآ و  تخیردابم  یلاخ  وا  دای  زا  لد  چیه  دای  هاش  ماک  هگان ز  شدمآناهد  کیدزن  درب 
رد غیت  تماهـش  اـب  تشاد  بآ  فرـص  هک  تمه  همه  ابزادـگناج  ياـهریت  شدیـسر  سب  زاـبهاش  نوچ  شنت  هدروآرب  رپـنوخ  قرغ 

شدیرآ ز هلمح  هایسور  دعـس  نبا  دز  رب  گنابنهک  ناعجش (3)  ناسرف و  زا  هلمج  نت  داتشه  ناتمه  یب  نآ  زا  تشکتـشاذگ  رکـشل 
نبا دز  یم  غیت  پچ  شود  ردنا  دنکفا  ار  کشمدـنتخادنا  شتـسار  تسد  هک  ات  دـنتخات  شیوس  هب  وس  ره  زا  رکـشلهاپس  يا  وس  ره 

هدنخرف قداص  ماما  زا  شیوخ و  نید  زا  منک  اهتیامح  اتمتس  اج  رب  ات  تسد  مرادن  رب  متسار  تسد  دیدرگ  ادج  رگ   . برعلا (4) لاتق 
زابلیفط نبا  شتخادنا  پچ  تسد  لیس  وچمه  رکشل  هتفرگب  وا  رودنیمالا  رهطلا  رهاطلا  نیسحلا  نیمز  يور  همه  رد  دمحا  طبـسشیک 

مایخ (6) ات  رگید  تسین  يدنچ  هار  ماگ  هدـنخرف  بهشا (5) .  دنمـس  ياکدنمـس  اب  یتفگ  لاح  نابز  اب  دنکف  ندرگ  رد  کشم  دنب 
لجخ نم  مدرگن  نالفط  نآ  دزن  لد  هب  نیا  زج  متسین  یئوزرآبآ  رهب  نونکا  دنهار  رب  مشچ  باوص  زا  مداد  هدعو  ار  ناکدوک  .

193 ص :

دورف ار  نهآ  .سانلل و  عفانم  دـیدش و  ساب  هیف  دـیدحلا  اـنلزنا  و  دـیدح ...: هروس ي  هیآ ي 26  زا  یـشخب  هب  تسا  هراـشا  . 178 - 1
.تسا مدرم  يارب  ییاهدوس  تخس و  یئاناوت  توق و  نآ  رد  هک  میدیرفآ )  ) میدروآ

.بآ فک  کی  هفرغ : . 179 - 2
.ناناولهپ عاجش :) سراف و  عمج   ) ناعجش ناسرف و  . 180 - 3

(. ع  ) یلع ترضح  برع ، هدنشک ي  رایسب  دنزرف  برعلا : لاتق  نبا  . 181 - 4
.دیفس هب  لیام  يرتسکاخ  هایس ، دیپس و  بسا  بهشا : دنمس  . 182 - 5

.اه همیخ  مایخ : . 183 - 6
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ینوعلم شازهتـسا  هب  بل  داتـسیازاب  دـش و  ناریح  مرجـال   . يرث (1) رب  شیوربآ  بآ و  تـخیر  اـضق  تســش  زا  دـش  يریت  ناـهگان 
ابنیمز رب  نیز  زا  داتفاک  شرس  رب  نینهآ  يدومع  دز  درب و  تسددنلب  تسد  نآ  تداتفا  اجک  رد  دنمجرا  راوسهـش  ناوج  ياکداشگ 
دمایب سپدنام  وت  ناماد  هب  متـسد  متفر و  دـناشف  رپ  محور  غرم  ردارب  يامالـسلا  نابوخ  هاش  يا  داب  وت  رب  مایخ  يوس  ور  درک  للذـت 

هب يدـیتلغ  وت  اتنم  نازوس  لد  نیکـست  رهب  نم  ناـج  يا  نم  يوس  اـشگب  مشچتـسشن  شنیلاـب  هب  نیگمغ  یلد  اـب  تسرپدزیا  ورـسخ 
کیلـساپ وت  غیت  اب  دوب  ار  مرح  نوچ  ساره  دـص  بشید  دوب  ار  نانمـشددیما  دـش  معطق  تسکـشب و  نم  تشپ  دیفـسور  يا  كاـخ 

نانز نیا  مشچ  هب  دوخ  دیان  باوخ  نانمشد  ساره  زا  بشما 

195 ص :

.نیمز يور  نیمز ، يرث : . 184 - 1
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يدزی یضایر  - 34

هراشا

دزی و رد  ار  تایبدا  تامدقم  یئادتبا و  تالیـصحت  .دش  دلوتم  دزی  رد  يدزی  میهاربا  دیـس  دـنزرف  يدزی  یـضایر  یلع  دـمحم  دـیس 
.تسا هدرک  یئامزآ  عبط  رعـش  عاونا  رد  يو  .دـیناسر  ناـیاپب  نارهت  هاگـشناد  رد  ار  یلاـع  تالیـصحت  ناهفـصا و  رد  ار  ینید  مولع 
ضرم رثا  رب  لاس 1362  زورون  رد  يدزی  یضایر.تسا  يدزی  یـضایر  ناورداش  ياه  هدورـس  زا  دزی » ناتـسآ  رب  مالـس   » هموظنم ي

ریز رد  شراعشا  زا  يا  هنومن  کنیا  .تسا  هدورس  يراعـشا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بقانم  یثارم و  رد.تفگ  تایح  دوردب  ناقری 
: دوش یم  لقن 

اهبنوخ

رـس نآ  يادف  نم  يا  ناوخب  يا  هیآ  ین  رـس  رب  زاب  زیخربوت و  يادف  ملاع  ود  ناج  داب  هتـشک  يا  وت  يالبرک  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 
دش البرک  هب  هبعک  تمرح  ساپ  هب  یتفروت  يانم  رد  هدش  هتشک  حیبذ  دص  يا  تفر  هدنز  دوب و  یکی  حیبذ  ینم  ردناوت  يادج  نت  زا 
وت فوخ  زامن  اب  اـتوت  يافـص  يادـف  هب  افـص  هورم و  يا  تسوت  فاوط  رد  جـح  هرمع و  رازه  رجاوت  يـالبرک  لد ، یقیقح  هبعک ي 

وت ياپ  كاخ  نیقی  لها  هاگ  هدجس  دش  قح  لوبق  ددرگ 
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مالسلا هیلع  آادهشلادیس  ترضح  یثارم  بقانم و  نوخ : www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 257زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


لج تسادخ  ادرف  نیـسح  يا  يداد  ادخ  هب  یتشاد  هچره  وتوت  ياضر  اب  ادخ  ياضر  دحتم  دـش  هاگلتق  هب  کئاضقب » اضر   » نتفگ اب 
وت میرک  فک  دـید  وچ  لئاسوت  ياهبنوخ  ادـخ  هب  ادـخ ، هتـشک ي  يا  تسین  يادـخ  زج  وت و  نوخ  تسادـخ  نوخوت  يازج  هلالج 

اجنآ ؟ وت يادگ  رد ، نیا  زجب  دور  اجک  رخآ  نک  باسح  یئادگ  نیسح  يا  مه  ار  اموت  ياطع  ناوخ  هدنب ي  تانئاک ، يا  درک  هیرگ 
ینیسح سدق  هاگراب  رد  لوبق  دش  هک  یـضایر »  » رآ رب  اعد  تسدوت  يادتبا  رـشب  جوا  ياهتنم  يا  یئوت  دوب  بجاو  نکمم و  دح  هک 

وت ياعد 

197 ص :
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اسر مساق  رتکد  - 35

هراشا

تبرت راوج  رد  دـمآ و  ناسارخ  هب  شردام  ردـپ و  قافتا  هب  یکدوک  رد  .تفاـی  تدـالو  نارهت  رد  .ش  .ه  لاس 1290  رد  اـسر  رتکد 
هجرد هب  دش و  نارهت  یکشزپ  هدکشناد ي  دراو  یتامدقم  تالیصحت  مامتا  زا  سپ  اسر »  » .درک رایتخا  ترواجم  ع )  ) اضر ترـضح 

زاغآ زا  یلو  دوب  تبابط  شراک  ارهاظ  هکنآ  اب  اسر »  » .دـیدرگ مادختـسا  يرادـهب  ترازو  رد  سپـس  .دـمآ  لئان  بط  رد  يرتکد  ي 
بدا رعـش و  ملاع  اب  ار  دوخ  هطبار ي  تقوچیه  تشاد و  لاغتـشا  ناگدـنیوگ  راثآ  هعلاطم ي  هب  ینطاب  هقـالع ي  مکح  هب  یناوجون 

رتشیب.دـش رختفم  يوضر  سدـق  ناتـسآ  یئارعـشلا  کلم  يرتسگانث و  راختفا  هب  اسر  مساـق  رتکد  .ش  .ه  لاـس 1325  زا  .درکن  عطق 
لاس رد  اسر.تسا  زردنا  دنپ و  یقالخا و  یمکح ، راعـشا  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  یثارم  حیادم و  هرابرد ي  اسر  رتکد  راعـشا 

.دیدرگ رشتنم  پاچ و   41  - اهلاس 1340 رد  شراعشا  ناوید  موظنم و  حیاصن.تسبورف  ناهج  زا  مشچ  .ش  .ه   1356

نیسح زور 

زورما تسا  نیسح  نادیم  هصرع ي  البرک  زورما  تسا  نیسح  نارای  يزابناج  زور 
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هرهچ زا  نشور  اضر  میلست و  تیآ  يردیح و  تلوصزورما  تسا  نیسح  ناریح  هلاو و  اوسام  تسوا  يراکادف  ياشامت  وحم  نامسآ 
دهد قاشع  هب  اتزورما  تسا  نیـسح  نابرق  ود  داـتفه و  يوس  زاـین  ضرع  یپ  تلم ز  ود  داـتفه و  يورزورما  تسا  نیـسح  ناـبات  ي 

نیسح ناشیرپ  عمج  زا  تبحص  اج  همه  رد  ام ، لد  اهنت  هدش  ناشیرپ  هنزورما  تسا  نیسح  ناتسبد  درگاش  قشع  دای  يراکادف  سرد 
نارظن بحاص  هلبق ي  نالدـکاپ ، هبعکزورما ي  تسا  نیـسح  ناشخرد  مان  زا  هدـنز  قح  يدازآ و  هر  يادهـش  كاپ  ماـنزورما  تسا 

« رح » زورما تسا  نیـسح  نابیرگ  هب  رـس  رهاوخ  كاچ  هدز  نابیرگ  هب  ردارب  غاد  زا  هک  نآزورما  تسا  نیـسح  نادیهـش  كاـپ  تبرت 
هدنب ناج  هک ز  تسا  سابع  یلع ، لآ  مرح  رادساپزورما  تسا  نیسح  ناسحا  هدنمرـش ي  هکنآز  كاخ  هب  دنکفا  یگدنب  رـس  هدازآ 

ياشامت هبزورما  تسا  نیـسح  نابنج  هلـسلس  قح ، قوش  دـنلب  هشوگ  ره  تسا ز  نیـسح  ریبکت  کـنابزورما  تسا  نیـسح  ناـمرف  ي 
نافوط حون ز  تریح  تشذـگ  بویا  یئابیکـش  بنیز ز  ربصزورما  تسا  نیـسح  ناتـسلگ  هلـال ، زا  رپ  هک  باتـشب  ینیـسح  ناتـسلگ 

هک تسوا  نیبم  نید  روحمزورما  تسا  نیسح  ناج  فده  ناناج  لصو  تارف  بآ  بل  هب  ناج  رگا  هنشت  بل  دادزورما  تسا  نیـسح 
تسا نیسح  ناماد  هب  تسد  ار  همه  ادگ  هاش و  زا  هک  ریگ  هش  نماد  اسر »  » يازورما تسا  نیـسح  نامیا  هیاپ ي  زا  مکحم  ادخ  نییآ 

زورما

متام هلاه ي 

هام رگمهتفرگ  مظعا  رین  ییوگ  هک  دـنکفا  هیاس  یتیگ  هب  متاـم  ناـنچهتفرگ  مغ  ار  نامـسآ  نیمز و  هتفرگ  متاـم  ور  هچ  زا  ار  ناـهج 
يداش ز متاخ  نک  نوربهتفرگ  مهرب  مهرد و  طوطخ  تلـالم  زا  ار  نایـسدق  نیبجهتفرگ  متاـم  هلاـه ي  ار  هم  هک  ادـیوه  دـش  مرحم 

ارهز دنزرف  یلع  نب  نیسحهتفرگ  مهرم  دوخ  قوشعم  زا  هک  ار  یقشاع  ناکیپ  مخز  زا  كاب  هچهتفرگ  متاخ  لد  متام  نیزک  تشگنا 
مغ رابغ  توبن  ياهلگ  هدید  کشا  هبهتفرگ  مچرپ  فک  هب  تضهن  یپ  مالسا  رادمچرپ  هزرش  ریش  وچهتفرگ  ملاع  شا  هرهچ  رون  هک 

هتفرگ مه  يور  ز 
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زک ناغفهتفرگ  مرحمان  مشچ  شیپ  هب  لیربج  هاگرخ ؛ نآ  رب  رپ  زا  باجحهتفرگ  ملاع  نماد  شتآ  هک  تمـصع  هاگرخ  نماد  اهنت  هن 
یهزهتفرگ مرخ  يداو  نآز  افـص  سودرف  هک  یـشخب  افـص  كاخ  یهزهتفرگ  مدآ  هدود ي  زا  کشا  هک  يدود  تساخرب  اه  همیخ 

تـسد اسر » » هتفرگ مدمه  سنوم و  ار  شمغ  زور  بش و  یئاهنت  جنک  رد  ملدهتفرگ  مزمز  همـشچ ي  بآ  قنور ز  هک  یئاراوگ  بآ 
هتفرگ مکحم  ارت  ناماد  هک  درادن  رب  اهاش  وت  زا 

ینیسح ناتسب 

دنک هک  اجنآ  نیب  ناحیر  لگ و  قرغ  ار  ینیـسح  ناتـسباهناتسب  هیاریپ ي  تیوجلد  تماق  يو  اهناتـسلگ  قنور ز  تیور  لگ  هدرب  يا 
هرهچ رگ  ناقاتـشم  لفحم  رداهنامیپ  وت  قشع  اـب  میتسب  لزا  زور  زک  وت  رهم  زیربل ز  دـش  اـهلد  هناـمیپاهناحیر ي  لـگ و  يوب  تتـسم 

هحفـص ي رد  وت  ثیدـح  تسا  تبث  نوریب  دورن  زگره  قشاـع  لد  تقـشعاهناج ز  تفـص  هناورپ  دـنزوس  تخر  عمـش  رب  يزورفارب 
هصرع رد  ترادافو  باحصااهناماس  رـس و  یب  نیا  دنریگ  ناس  هچ  وت  زا  لد  دیوش  اج  همه  زا  تسد  دیوج  ار  وت  هک  لد  نآاهنارود 
رـسکی نارگج  نینوخ  نوخ  كاخ و  هب  هدـیتلغ  وس  کی  نانفک  نوگلگاهناگوچ  مخ  رد  رـس  يوگ  نوچ  همه  هدـنکفا  يزابناج  ي 

ره تنت  مخز  رب  مهرم  دهن  تسود  اتاهنابیرگ  هراپ  دش  تراسخر  يرود  زک  نک  یلجت  هام  يا  ناقاتـشم ، لفحم  رداهنادـیم  هب  هداتفا 
سوماناهنابایب هوک و  رد  رـس  نونجم  وچ  هداهنب  رجعم  یب  هیداب  رد  ربکا  یپ  یلیلاهناکیپ ز  هچ  هدروخ  نت  اـهتنحم  هچ  هدـید  رـس  مد 

هبطخ ي زا  اـهلفحم و  هتخورفا  شناـبات  هرهچ ي  زااـهناشیرپ  دـنعمج  وا  درگ  هک  تسا  یعمـش  یئوـگ  بش  تملظ  رد  بـنیز  ادـخ 
اهناسحا همشچ ي  رس  تشخب  افص  كاخ  يا  زگره  نارم  هاش  يا  ناسحا  رد  ار ز  اماهنافوط  هتخیگنا  شنازوس 

قح ترتع 

يدرکن يدرک  افج  زج  ارهز  بلق  رورس  اب  يدرکن  يدرک  افو  ربمغیپ  طبس  اب  کلف  يا 
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راب هآ و  لـیخ  کـشا و  لیـس  زج  کـلف  ياـیدرکن  يدرک  اـیلوا  بیـصن  مغ  زج  يا  هرذ  یتشگن  یتشگ  ایقـشا  دارم  رب  زج  يا  هظحل 
يدرک اـبع  لآ  همیخ ي  زا  مارتـحا  ار  اـبع  لآ  هـمیخ ي  نـیک  شتآ  رد  یتـخوسیدرکن  يدرک  ـالبرک  ناـشک  تـنحم  هرمه  تـنحم 
ياجب ار  شماک  هنشت  راوخریـشیدرکن  يدرک ، انتعا  يدینـش  یلیل  هلان ي  نوخ  رد  كاخ و  رد  کلف  يا  يدیـشک  ربکا  تماقیدرکن 
يدرک یبـتجم  میتـی  لاـح  رب  محر  دـش  ازع  رب  لدـبم  مساـق  يداـماد  هـلجحیدرکن ي  يدرک  ـالب  ناـکیپ  ریت و  ناـشن  زج  نداد  بآ 
يدادن يداد  يا  هرطق  نادیهش  هاش  رب  بآیدرکن  يدرک  ادخ  زا  مرـش  یتخادنا  ندب  زا  ار  یلع  نب  نیـسح  رادملع  اقـس  تسدیدرکن 

يدرک یفطـصم  تیب  لها  اب  متـس  زج  ار  یلع  لآ  لـمحم  یتسب  هک  مد  نآ  کـلف  ياـیدرکن  يدرک  اـضر  دوخ  زا  ار  هدرـسفا  بنیز 
ار نایـشآ  زا  رود  لاب  نینوخ  سدق  ناریاطیدرکن  يدرک  التبم  تنحم  جـنر و  درد و  هب  زج  ار  البرک  راز  رامیب  هدرزآ ي  رکیپیدرکن 

يدرک اـیح  ارهز  شرداـم  زا  کـلف  يا  ربـمیپ  دـنزرف  بلق  اـجک و  نـیگآ  رهز  ریتـیدرکن  يدرک  اـهر  یماـکان  جـنر و  زا  يا  هـظحل 
هاش يا  مشچ  هب  ار  تهار  كاخ  مدیـشک  اتیدرکن  يدرک  ادا  ار  یهلا  سومان  ساپ  تراسا  ماش و  هفوک و  اـجک و  يربک  بنیزیدرکن 

يدرکن يدرک  اسر »  » تسد دوخ  ناماد  زا  هتوک  نابوخ 

مشاه ینب  هام 

هرهچ ي زا  نشور  راقو  مرـش و  یگنادرم و  تلوص و  تیآشنکفوترپ  خر  زا  ادخ  رون  رگ  هولج  شنمجنا  هم  دنناوخ  هک  هام  نآ  دمآ 
شهگن ره  زا  رگ  هولج  ایح  راثآ  هکنآشندب  رب  لزا  طایخ  هتخود  يا  هماج  يرادمچرپ  یئاقس و  يدرمناوج و  زشنسح  هجو  هدنبات و 

رب دـنز  هسوـب  اـت  هک  تـشگ  کـلف  مـخ ، دوـشگ  وـچ  بـل  نخـس  هـب  تیـالو  غاـب  هویمـشنخس ي  ره  رد  هیبـعت  بدا  ظاـفلا  هـکنآو 
کلف هک  تداهـش  نادیم  هب  تخات  نانچ  نآشنهریپ  لگ  وچ  كاچ  لجا  راخ  زا  دش  هک  زونه  هدیباتن  شیناوج  حبـص  بکوکـشنهد 

زا ربـخ  یب  دــش  هـک  تخوـس  ناـنچ  نآ  لاـصو  قوـش  زا  هتخاــبلد  هـناورپ ي  وچمهــشنکش  رکــشل  يوزاــب  نآ  رب  تـفگ  نـیرفآ 
تسد نکم  هاش - يا  تنماد - زا  هتوکشنت  اضعا ز  ریاس  زا  رتدوز  ادج  دش  لاصو  ناماد  هب  دوز  دسر  هک  شتسد  تساوخـشنتشیوخ 

شنحم رابغ  هرهچ  زا  نک  كاپ  مرک  زا  اسر » »
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هیقر تبرت  رب  یکشا 

منیـسح درورپ  تسد  ملوتب  بلق  هراپ ي  ملوسر  غاب  هویممیابع ي  لآ  نشلگ  نابز  نیریـش  لبلب  میـالبرک  هاـش  ماـکان  رتخد  هیقر  نم 
یکدوک مریـسا  نم  ممیتی  نممیاود  ار  نادـنمدرد  مهانپ  ار  نادنمتـسم  مزاین  لـها  هلبق ي  منالدـبحاص  هبعکمیافطـصم ي  مشچ  رون 

رون علطم  تیانع  ضیف و  عبنم  تمحر  ناتسب  هویم ي  تمصع  ناویا  هرهزمیاپ ي  هدرزآ  يورهر  ملاب  هتسکشب  يریاط  ملاح  هدیروش 
منیشتآ هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعشمیایح  مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک  تلیـضف  يوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگمیادخ 

نممیاونیب اپ و  هداتفا  مدرم  ریگتـسد  ناهنپ  جنگ  نوچ  ما  هتـشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچرگمیاون  روش و  زا  هداتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل 
وزرآ یهاوخ  هچره  شناتـسآ  زا  اسر »  » يامیافـصاب كاپ  كاخ  زا  نیـسح  يوجلد  يوب  دیآ  هکنآز  نم  زا  دیئوج  لگ  يوب  مبالگ 

میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع  نک 

يربک رشحم  مایق 

ایلوا لد  يا  دـننالان  نایرگ و  ارچبـشما  ـالتبم  متاـم  هب  منیب  یم  هلمج  ار  ناـهج  بشما  ازع  كاـخ  رـس  هب  دزیر  نیمز  نوچمه  کـلف 
یفطـصم تیب  لها  مایخ  رد  نک  رظن  بشما  البرک  رذگب  تسا  نابیرغ  ماش  بش  ؟ بشما ایبنا  رـسکی  دـنا  نابیرگ  رد  رـس  ارچ  بشما 

توهبم کلف  نایرگ ، نامسآ  نوچ  نیمزبشما  اضف  تارذ  دنا  ناریح  نادرگرس و  هک  يربک  رـشحم  مایق  اپرب  ناهج  رد  دش  نیقیبشما 
نایم بنیز  هلان ي  وسکی  يداو ز  نآ  رد  نادرگرـس  نـالفط  هیرگ ي  وسکی  زبشما  اـیربک  شرع  ناـکرا  رد  هزرل  هداـتف  نادرگرـس  و 
تنیز هک  رـس  نآ  غیردبـشما  اـبع  لآ  همیخ ي  نیک  شتآ  دزوسب ز  مسرت  یم  هک  یبالیـس  هدـید  زا  نامـسآ  يا  رابببـشما  اـه  همیخ 
هداتفا نوخ  كاخ و  نایم  ردیح  هدید ي  غورف  ارهز  هنیس ي  رورسبشما  ایقشا  نانـس  رب  منیب  هنیک  غیت  يدوب ز  یفطـصم  شود  شخب 

بشما اسر »  » دراب یم  هدید  زا  شمتام  رد  نوخ  هک  نوخ  نادیهش  هاش  متام  رد  نامسآ  يا  رابببشما  الب  تشد  رد 

نادرگرس رهاوخ 

بشما درادن  مایا  تنحم  تقاط  بشما  درادن  مارآ  ردب  رد  بنیز 
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یترسح وت  رهاوخ  وت  ندید  زج  هک  هتشک  يا  زیخبشما  درادن  ماجنارـس  ناماس و  رـس و  شیرپ  راز و  رگج و  نوخ  هتخوس و  نامناخ 
بشما درادن  ماش  رفسمه  یسک  هک  ياج  زیخرب ز  رهاوخ و  رفس  يوس  دور  یمبشما  درادن  ماکان  لد  رد 

هنادرم تمه 

تمـصع ناتـسپ  زا  هک  یکاپ  رهوگتـسوا  ناـبات  هرهچ ي  زا  رگ  هولج  تمـصع  رون  تسوا  ناریح  هلاو و  ملاـع  هکنآ  بنیز ؟ تسیک 
هسمش بکاوک  شخب  ینـشور  لالج  هاج و  تزع و  رهپـس  ردناک  يا  هرهزتسوا  نابرق  یملاع  ناج  هک  شنابرق  هب  ناج  ریـش  هدروخ 
میـسن ساـفنا  ناوضر ز  قنورتـسوا  ناـبرد  بجاـح و  نماد  هزیکاـپ  میرم  راـقو  مرـش و  تفع و  میرح  ردـناک  یئونابتـسوا  ناوـیا  ي 
ناـمیا هیاـپ ي  رب  یکتم  ناـمیا  خاـک  ار  رفک  خاـک  دـنک  شنیـشتآ  قـطن  لیـستسوا  ناـشفاریبع  يوـسیگ  تـنج ز  تـهکن  شنـشلگ 

هراپ ي ارهز  ناتسب  هویمتسوا ي  نادرگرس  خرچ  ناسنیاک  هتشگرس  نیا  تسیک  تسا  هتفشآ  یملاع  وا  زک  هتفشآ ؟ نیا  تسیکتـسوا 
شناد و غورف  زا  نشور  هدـید ، ار  لضف  لها  هکنآ  تمـصع  جرب  باتفآتـسوا  ناـسحا  نمرخ  نیچ  هشوخ  ملاـع  هکنآ  ع )  ) یلع بلق 

نماد ردـنا  شتاـک  یناتـسادتسوا  نازوس  هبطخ ي  زا  ماـش  رازاـب  یمرگ  ار  کـیرات  هفوک ي  نشور  درک  قح  هولجتـسوا ي  ناـفرع 
نامیپ هتـشر ي  یتسه  دنویپ  زا  رتشوخ  دهع  ریجنز  دلـسگن  وا  هنادرم ي  تمهتـسوا  نایاپ  یب  هودـنا  تنحم و  ناتـساد  دـنکف  یتسه 

تسوا نایرگ  هدید ي  رب  اه  هیرگ  ار  نامسآ  زیختسر  مایق  ات  وا  متام  رب  اسر »  » ياتسوا

ماش هار  رد  يربک  بنیز 

شیوشت رد  لد  مناشیرپ و  تخـس  شمغ  زکـشیر  لد  رب  ناج  سنوم  نآ  یمهرم  دـهن  ات  شیب  نیز  بنیز  لمحم  نارمدـنت  ناـبراس 
یـشاب نشلگ  لبلب  ارم  هک  ات  يدـمآ  شیوخ ) لد  ياوه  راتفرگ  هراـچیب  نم   .) (1) شیپ ) رد  يراک  رـس و  رد  یـسوه  ار  یـسک  ره  )
تسدب نوچ  () یـشاب نم  اب  وت  هک  مدرکن  هشیدنا  زگره   ) یـشاب نشور  هدید ي  ارم ، کیرات  بشیـشاب  نمرخ  هتخوس  نم  مزب  تنیز 

( شیب هلصوح  زا  همقل ي  يا  يدمآ 
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یئوت نیا   ) سفن هنیس  رد  هن  مارآ و  تقاط و  لد  هب  هنـسک  همه  ناریح  وت  راسخر  وترپ  زا  هدنام  سب  مناریح و  وت  یلجت  اهنت ز  هن  نم 
هلعـش زا  هنیـس  دزوس  یم  مرپ  لاب و  نورد  زوس  زا  بشما  شیپ ) رد  ارحـص  هر  هتفرگ  وت  اب  منم  نیو  () سپ زا  نابیقر  ياغوغ  نم و  اب 
یهنب مهرم  وچ  تسد  مرگم  () دزوس یم  مرگج  یئادـج  غاد  نانچمه   ) دزوس یم  مرظن  شیپ  هب  قافآ  یئوگدزوس  یم  مرحـس  هآ  ي 

رواب  ) ینم ناریو  لد  يارس  شخب  ینـشورینم  ناشیرپ  روجنر و  رطاخ  سنوم  ینم  ناج  لد و  مارآ  رفـسمه  يا  بشما  شیر ) لد  رب 
( شیورد يارس  هاگنآ  تنطلس  همیخ ي  () ینم نامهم  وت  هک  مرادن  تخب  زا 
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دمرس قداص  - 36

هراشا

تلاکو هب  یگلاس  نس 33  زا  .دیدرگ  لیصحتلا  غراف  قوقح  هدکشناد ي  زا  دش و  دلوتم  نارهت  رد  یناحور  يا  هداوناخ  رد  دمرس » »
دوخ موظنم  روثنم و  راثآ  .ش  .ه  لاس 1320  هب  ات  دمرـس.دش  باختنا  یگدنیامن  هب  یلم  ياروش  سلجم  هرود ي 18  رد  تخادرپ و 
ارنآ لاس  تدم 6  دروآ و  تسدب  ار  ناریا » يادـص   » همانزور ي زایتما  يو  .درک  رـشتنم  دـنه  ناریا و  یبدا  تالجم  دـیارج و  رد  ار 

هب .درک  تافو  .ش  .ه  لاس 1339  رد  دمرس  .دوب  یئارس  هدیصق  هب  شهجوت  رتشیب  اما  دومن  یئامزآ  عبط  رعـش  عاونا  رد  .درک  رـشتنم 
هلمج نآ  زا  هدیصق  نیا  .دورس  یم  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  هیثرم ي  هحیدم و  رد  زغن  يراعـشا  یهاگهاگ  یبهذم  شیارگ  تلع 

: تسا

نیسح زور 

رد رایسب  تلیضف  ار  زورماک  رادمان  مایا  تسا ز  رگید  زورماتـسا  رگید  مایا  رگد  رگید و  زورما  تسا  رتفد  تبث  همه  هک  رومان  مایا  ز 
گرزب ملاع  زا  يا  هحفـص  تسیچ ؟ خیراتتـسا  رترب  لاس  هم و  زور و  رازه  دـص  زا  تساهزور  هلمج  زا  يزور  هچ  رگا  زورماتـسا  رب 

شروک و زور  زور  کـیتسا  ربـکا  خـیرات  هک ز  رگن  ار  زورماو  راـگزور  ماـیا  ربـکا  تسیچ ؟ خیراتتـسا  ربارب  ملاـع  یگرزب  اـب  زورما 
تسا رصیق  يرسک و  تلود  زور  زور  کی  ناهج  رد  تساراد 
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هک دش  مولعم  رپ  تشگ  وچ  ردنکس  تایح  هنامیپتسا ي  ردنکـس  ماک  هب  راگزور  دنچ  کی  دیـسر  رـسب  اراد  رـصیق و  راگزور  نوچ 
دنا هتشون  نادیهش  نوخ  هب  ار  زورماتسا  رورس  مایا  رس  رب  راگزور  شک  يرورس  زور  دش  دمآرس و  نارس  زورتسا  ردکم  تایح  بآ 

نیسح زورتسا  روآ  تریح  ردپ  زور  وچ  رسپ  زور  تشگ  نیسح  زور  دمآ و  رس  یلع  زورتسا  رگمتس  غیت  هتـشک ي  ع )  ) نیـسح زور 
رمیب هتشک  ار  یهرام  تشد  زورما  لیتق  دوب  دحیب  ار  البرک  زورماتسا  رواد  زور  قح و  زور  نیـسح  زور  تیب  لها  تسا و  لوسر  زور 
کی ردپ  رسپ  شعن  رس  رب  هداتف  اج  کیتسا  رـس  یب  تسد و  یب  نت  ینک  رظن  وس  ره  تسوت  ياپ  هب  نت  یب  رـس  یهن  مدق  اج  رهتـسا 
البرک تسین  نیاتـسا  رهاوخ  نایرگردارب  رگد  يوس  ناردارب  يوس  هب  تسا  رهاوخ  يوس  کیتسا  ردام  هتفخ  رـسپ  شعن  زور  هب  اـج 

رد هک  تسا  ربکا  شعن  نیا  تسین  رحب  جوم  رد  روانش  یهام  نیاتسا  رشحم  يارحـص  تمایق و  هنحـص ي  نیا  نینچ  دش  زیخ  الب  هک 
لوسر طبس  رس  ین  زارف  رب  نیاتسا  رغصا  دازون  كدوک  هدروخ  ریت  نیا  تسین  هدیرپ  دیص  هدز  نوخ  هب  رپ  لاب و  نیاتسا  روانش  نوخ 

رفعج ساـبع و  رهاوـخ  تسا و  بنیز  نیا  تسا  بئاـصملا  ما  هـک  تسـالبرک  نوتاختـسا  روـنا  رهم  نـیرب  خرچ  زارف  رب  نـیا  تـسین 
نوخ تسا و  کشا  بآ  ياج  ماج ، رد  ار  ناگنشت  زورماتسا  رذآ  هچره  مرح  مایخ  رد  هداتفا  رهپس  يرهمیب  هک ز  اترسح  ادردتـسا و 

لصاح زور  زور  کیتسا  ردقم  ادرف  هب  هچنآ  دیآ  رب  دوخ  ات  تشذگ  یلع  لآ  رب  دوب  هچ  ره  زورماتسا  رت  هدید ي  نآ  همـشچ ي  هک 
شقلخ تمدخ  هک  یـسک  مرخ  قح  رهب  تسا  قلخ  تمدخ  زور  زور  نآتـسا  ررکم  دراذگ  زور  هچ  نآ  ره  نآ  زج  تسا  یمدآ  مایا 

وا گرم  هب  ینیـسح  تایح  دش  زاغآتـسا  رتفد  زاغآ  يو  گرم  هک  قح  درم  زج  تسوا  گرم  هب  سک  ره  یناگدـنز  نایاپتـسا  رـسیم 
سک نآتـسا  ریخم  تلذ  تزع و  بسک  هب  ناسناک  دهد  یمن  تلذـم  هب  نت  يادـخ  درمتـسا  رثوک  تسا و  تایح  بآ  زمر  هصق  نیو 

زور زور  نآ  مایق  دنک  تقیقح  هب  قح  درم  هک  يزورتسا  رمحا  توم  زا  يو  بیـصن  دـب  ار  رمع  دیهـش  دوش  یم  قح  هماقا ي  رد  هک 
تسا يدمرس  لابقا  تزع و  زور  زورماتسا  رسفا  جات و  ره  رس  تنیز  زورما  نیسح  يزارفارس  نیسح و  يزابرـستسا  ربمیپ  لآ  تعجر 

تسا رشحم  هب  ات  رشب  یگدنز  سرد  نیاک  داب  دورد  ینیسح  مایق  رب  رشح  اتتسا  ررقم  دمرس »  » تلود ضیف  هک  ار  نآ  و 
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«( انس  » هب صلختم   ) یئامه نیدلا  لالج  - 37

هراشا

مک مک  دمآ و  رد  فراعم  ترازو  رد  یمسر  تمدخ  هب  .ش  .ه  لاس 1307  رد  یئامه  .تفای  تدالو  ناهفصا  رد  یئامه  دیقف  داتسا 
حیحـصت كولملا ، هحیـصن  حیحـصت  همان ، یلازغ  هلمج : نآ  زا  تسا  رایـسب  یئامه  داتـسا  راـثآ  .دیـسر  نارهت  هاگـشناد  يداتـسا  هب 

یئامه موحرم  .تسا  هدیسر  عبط  هب  انس » ناوید   » ناونع تحت  راعشا  ناوید  ...و  یبدا  تاعانـص  و  هیادهلا ، حابـصم  ینوریب و  میهفتلا 
.تسبورف ناهج  زا  هدید  .ش  .ه  هامریت 1359  رد 

اروشاع زور  نیسح و  یثارم  رد  دنب  بیکرت 

هنهرب رجنخ  نوچ  راکشآ  خرس  قفش  زا  دمآ  ون  هامنوکـس  تقاط و  نامز  نیمز و  لد  زا  تفر  نورب  دش  وچ  مرحم  لاله  نامـسآ  زا 
ود نیا  رون  ملق  اب  خرچ  حول  ربنون  اح و  فرح  مقر  نوچ  لاله  لکـش  رهپـس  رد  تشگ  نایع  هدـیمخ  رکیپ  ابنوخ  تشط  هب  دـتفا  هک 

ردـنوگلین خرچ  نیا  رب  هتـشون  دوب  يزمر  تفر  هک  ارجام  نآ  زا  تماـیق  اـت  هک  ینعینومنهر  تسا  نیـسح  كاـپ  ماـن  هب  ار  اـم  فرح 
زا سکان و  نایماش  زا  دیـسر  ابع  لآ  هب  هک  متـس  نآ  زا  دایرفنوگنرـس  رفک  متـس و  تیار  دیدرگ  دـنلب  نید  هاش  ملع  دـش  وچ  البرک 

زاب دیا  هدرک  افج  هچ  یفطصم  لآ  اب  زاس  دیا  هدرک  ون  هنتف ز  هچ  نایفوک  يانود  نایفوک 
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جوم دیـشوج  داتفوا  وچ  مطالت  هب  قح  قشع  ياـیردالبرک  ناریح  هلاو و  تاـم و  تسا  لـقع  ـالبرک  نادـیم  هب  تفر  هک  ارجاـم  نآز 
نارورس رس  رهپس  يزاب  زاالبرک  نافوط  هب  كاله  هجل ي (2)  رد  داتف  یجن (1)  حون  یتشک  هک  دش  هچ  بر  ایالبرک  نابایب  نوخ ز 
ردالبرک نابیرگ  هب  رـس  تام و  تسا  لقع  نیقی  نآ  ربص و  نآ  تداهـش و  نآ  قشع و  نآ  زالبرک  نادـیم  هب  يوگ  وچمه  داتفا  نید 

هدـیرج ي هحولرـس ي  دـبا  ات  تسا  دـیزی  گنن  نیـسح و  رخفالبرک  ناویا  هیاپ ي  شرع ، ماـب  زا  تسا  رترب  هبتر  رد  رتنوزف و  تلزنم 
ماما برثی  درک ز  هفوک  گنهآتخاس  همانرخف  وا  زا  دـیزی  بجعللای  تخاس  همالظ (3)  شلدـع  هگرد  هب  قح  هک  يراکالبرک  ناوید 

رس نامسآ  درک  مخنیتسآ  یئوگ ز  دمآ  رد  ادخ  تسد  دنک  نوگنرس  متـس  رفک و  هاگتـسد  اتنیتسار  هام  يده  عمـش  ادخ و  رون  نید 
دوب ریقح  شرب  ردـناک  ار  تسپ  كاخ  نانچ  ردـق  دوزف  نوخ  نآ  زنیمز  رب  تخیر  نامز  هاـش  كاـپ  نوخ  نوچ  كاـخ  يوس  میظعت 

هب نادیهش  نوخ  هک  فرش  نآ  زا   . نیمث (4) تلزنم  نادب  هدیدن  سک  توقای  غورف  رپ  هنوگنادب  هدیدن  سک  دیـشروخنیمتفه  خرچ 
دـمآ و میجر  بـیغ  بـقل ز  ار  وا  ببـس  نآ  زا  كاـخ  نـیرب  هدجـس  درکن  ناطیـشنیبج  هـهبج و  وا  رب  هاـم  رهم و  دـنیاس  داد  كاـخ 

گنهآ قشع  يارـسناتسد  هک  تسا  همغن  هچ  نیا  زابموب  هایـس  نوچمه  هدشرب  کلم  ماب  رب  موش  دیزی  دـیلپ  حور  دوب  هک  ناطیـشنیعل 
رگم تسا  ینیسح  روشقـشع  ياونین  رد  هلغلغ  تسا  هدنکفا  وا  يارد  گناب  هک  تساجک  ناوراک  نآقـشع  ياون  روش و  هب  هدرک  زاس 

يـالبرک يوس  هدرک  هنیدـم  زا  چوک  تسا  یفطـصم  دـنزرف  همطاـف  زیزع  انامقـشع  ياون  گرب و  هب  هدرک  قارع  زاـس  زاـجح  هر  زک 
رد قدص  رای  تسا  هدیود  تسود  هار  هب  رـس  زاقـشع  ياهبنوخ  هلماعم ي  رد  هتفرگب  فک  هب  ناور  دقن  هک  تسادـخ  رگ  ادوسقـشع 
ناج زاقـشع  يارجام  نایملاع  شوگ  هب  هدناوخ  تسود  تسود  زاوآ  قحلاوه و  وه  گناب  ابقـشع  يان  تسا  هدیمد  فصو  ياون  ین 

تسا همطاف  دالوا  لد  شا  هناشن  یئوگ  تسجب  الب  نیمک  نامک  زک  ریت  رهالبرک  نابایب  دیهش  منم  ینعی  الب  هر  رد  مدق  هداهن  لد  و 
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هولج ي شیپ  هک  يدق  راوخ  تسا  تنج  وا  ربارب  رد  هک  ییورتسکش  ار  داشمش  تماق  ورس و  مادناو  دیزو  ابع  لآ  نشلگ  هب  افج  داب 
ناگتـسخ لد  دصق  هب  نامک  یتیگتـسشن  یبن  لآ  هرهچ ي  هب  مغ  درگ  نوچ  سدق  نایبورک  لد  زا  هلان  تساخربتـسپ  تسا  هردس  وا 

قینجنم زاتسد  دیرب  یفوک  رجنخ  برض  هب  ار  نیا  رـس  دوبر  یماش  هزین ي  نعط  هب  ارنآتـسبب  ناگدازآ  نتـشک  هب  رمک  نودرگ  داشگ 
هحیص دز  هلان و  كاخ  دش ز  رب  ناغف  هلان و  یبن  لآ  نوچ ز  تساخربتـسکش  قح  راونا  هجاجز ي  رد  دنکفاک  داتفویب  یگنـس  هثداح 

يا لوتب  هشوگ ي  رگج  یفطـصم و  لجن (1)  يانیسح  الب  قشع و  هصرع ي  زابکاپ  يا  نیسح  البرک  هکرعم ي  راوسهـش  يانامـسآ 
لوتب هوابان ي  ربمیپ و  هناد ي  ردنیـسح  ابع  لآ  نشلگ  لاهنون  يا  همطاف  ناتـسب  نبلگ  هدیمدون  يانیـسح  ادـخ  ریـش  هداژن ي  هداز ي 
قـشع هاگ  هولج  ردنیـسح  ادـج  نت  زا  رـس  ناگتـشک  رالاس  البرک  تشد  رد  نادیهـش  هقلح ي  رـسنیسح  اـیلوا ، هشداـپ  مشچ  ود  رون 

ای دـنیوگب  دـنوش  نوچ  هدـنامرد  قلخ  هب  یئوت  جـیاوح  باـب  ناـما و  فهکنیـسح  اـمن  قح  لد  هدودز  هنیئآ ي  زوـس  ماـک  باـتناور 
زوس زا  دش  بآ  طحق  یبن  لآ  ناوراک  ردتـسین  رایرهـش  وت  وچ  قشع  دنب  رهـش  رد  تسین  راگزور  رد  وت  وچ  يدهاجم  ار  قحنیـسح 

هاش هک  قح  هار  رددش  بآ  هرهز  نآ ، ندینـش  زا  هک  بر  ای  باتفآ  بات  شطع  زوس  گنج و  نادـیمدش  بابک  نالفط  لد  یگنـشت 
ناورم تلود  يانب  يوزک  دوب  بآ  جوم  نامه  میرگنب  کین  رگدـش  باـب  حـتف  شطع  زوس  بآ و  عنم  نآ  تشاد  شیپ  هب  نادـیهش 

نوخ زا  راگزور  راکافج  زوجع  هجنپ ي  رـسدش  باذع  رد  وا  زا  رفاک  حور  هک  یملظ  دیـسر  ناگداز  یبن  هب  یبن  تلم  زادش  بارخ 
بدا مرـش و  رگ ز  هرذ  کیدش  باجح  رد  ناهن  هاگماش  دیـشروخ  نید  هاش  لتق  هثداح ي  زور  مرـش  زادش  باضخ  ربمیپ  لآ  كاپ 

رگدوبن اجب  ربمیپ  كاپ  نید  یمـسر ز  دوبن  البرک  هثداح ي  يارجاـم  رگباـجح  رد  يور  ناـهن  رـشح  هب  اـت  درک  یم  باـتفآ  تشاد 
دوبن اپب  ص )  ) دمحم عرش  هفوک  ماش و  رد  زاجح  زا  دوب  یمن  نیسح  تضهن 
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هک دـش  نیا  وا  كاـپ  نوخ  زا  دـش  هدـنز  يادـخ  نیددوبن  اـهبنوخ  ادـخ  ریغ  ردـق  زارناـک  ادـخ  هر  رد  دـش  هتخیر  كاـخ  هب  ینوخ 
هک يا  هحوـن  زوسناـجدوبن  اـیبنا  فحـص  زا  مک  تلزنم  رد  تسب  هباـتک  نادیهـش  نیمز ز  رب  هک  یـشقندوبن  ادـخ  زا  ریغب  شاـهبنوخ 

بابدوبن ابع  لآ  نماد  هب  وا  تسد  رگ  تشادن  قح  فاطلا  هگرد  مرک ز  مشچدوبن  انس »  » نورد زوس  رگم ز  شزاس  البرک  يدینش ز 
تسین لوبق  تیالو  طرشب  رگم  تعاط  تسین  لوسر  لآ  رد  زج  تاجن 
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یهوکزوریف يریما  - 38

هراشا

میرک و نآرق  نتخومآ  زا  سپ  يو  .دوشگ  ناـهج  هب  هدـید  هوکزوریف  رد  .ش  .ه  لاس 1288  هب  ریما »  » هب صلختم  يریما  میرک  دـیس 
شناد بسک  هب  يروجک  یبنلادبع  خیـش  هلمج  زا  رادمان  دیتاسا  دزن  دمآ و  نارهت  هب  یگلاس  نس 7  رد  نتشون  ندناوخ و  اب  یئانشآ 
راعـشا زین  دوخ  دـینارذگ و  یم  نارعاش  تبحاصم  هب  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  تشاد  يرعاش  عبط  زاغآ  زا  دـیقف  داتـسا  نوچ  .تخادرپ 

ناـهج زا  هدـید  .ش  .ه  هاـمرهم 1363  رد  یهوکزوریف  يریما  .تسا  هدـش  پاـچ  دـلجم  ود  رد  شناوید  .دورـس  یم  يزغن  راوتـسا و 
.تسبورف

امهدلو نم  همئالا  یلع  یلع و  نب  نیسح  هللادبع  یبا  ترضح  مولظم  دیهش  موصعم و  ماما  هیثرم ي 

ات تشذگب  قح  يارب  تبغرب  شیوخ  ناج  لذب  زاریغ  يانـشآ  دوش  هک  دوخ  دش ز  هناگیب  ریغ  يادف  دـش  ناج  هب  هکنآ  يادـف  اهناج 
دوخ رکیپ  نید ز  هار  ردریغ  ياضر  رد  ادخ  ياضر  هدنیوج ي  سفن  ياوه  رد  اضر  فالخ  هدنیوگریغ ي  يارب  ار  ناهج  تشاذـگ 
ياـپ هب  دـیوپن  ملظ  قیرط  سک  اـت  لدـع  قیرط  رد  دوخ  رـس  زا  قریب  تشارفاریغ  ياـمنهر  دوـشن  لـغد  نزهر  اـت  هار  عمـش  تخاـس 

ریغ يالص  گر  ره  هب  هدیرب  رس  زا  داد  يادخ  زا  يدازآ  هداشگرس ي  ناوخربریغ 
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تـشاذگ اجب  یکاخ  فک  دوخ  كاپ  مسج  زاریغ  يارـس  زا  لایع  لها و  نومزآ  درک  شیوخ  يارـس  زا  لایع  لها و  لاـنم و  لاـم و 
نادـنچریغ ياهب  نوخ  مهد  شیوخ  كاپ  نوخ  زک  تفگ : هدـنخب  شمخز  هناهد ي  زا  هشوگ  رهریغ  يایتوت  دوش  هکنیا  يارب  مهنآ 

دهد ریخ  ياعد  اب  ات  دینـش  نلع  گناب  هب  ریرـش  ره  نیرفنریغ  ياود  دـمآ  هتخادـگ  رز  نوچ  اـت  لد  تخادـگ  نازیزع  غاد  درد و  هب 
يو وت  يارس  لد  قح ، هب  هداد  رهم  هب  لد  يانیـسح  ادخ  لوق  تجح  قح و  ناهرب  نیقرـشم  سمـش  ادخ  غورف  يده  رونریغ  ياعدم 

، ام بوبحموت  ياپ  هب  مریم  تورم ، هدرم ي  يو  تمغ  هتـشک ي  ناج  تلیـضف ، هتـشک ي  ياوت  يادف  ناج  ادف ، هدرک  لدـع  هب  ناج 
دزوسن هک  مدـیدن  لد  کی  یتخوس  مولظم  لد  مغ  رد  هکـسب  زاوت  يالتبم  وت ، یئادـف  وت ، نوتفم  یبن  هوفـص ي (1)  قح ، هدیزگ ي 

ات تساخرب  دینـش  ناجب  تلادع  ياون  اونیب ، رهوت  يازع  مسر  هر و  دـنک  ون  لاس  ره  وا  زا  يون  ره  دوش  هنهک  هک  نهک  خرچوت  يارب 
ینـشورب تنج  تراشب  زا  وت  يوروت  ياعدـم  ص ،)  ) یبن ياـعدا  نازیم  گرم  هب  وت  قوش  يدـبا  یتسه  ناـهربوت  ياونین  زا  وت  ياون 

هب ار  هدازآوت  يانـشآ  گرم  لد  تبالـص  زا  گرم  تخیرگ  ات  هناگیب  وچ  گرم  یتخیرگنوت ز  يادخ  زا  يامن  مامت  یی  هنییآ  تسا 
تقاط متریح ز  رد  تسا  تقاط  نوریب ز  وت  لاح  نایب  ار  اموت  ياهب  نوخ  ناـهج  تشادـن  رتبوخ  نیز  نوخ  تسا  شدرگ  رد  وت  رهم 

دربن زک  يوت  هدرمن  هتـشک ي  نآوت  ياج  تسیلاخ  وت  دوجو  زا  دـنچ  ره  تسوت  يوگتفگ  رد  وت  دوجو  زا  رپ  اج  رهوت  يازف  تریح 
يازـس دـشاب  هک  تسا  يرهوگ  هچ  هب  نیز  درک  راثن  یکـشا  وت  ياـپکاخ  هب  سک  رهوت  ياـمن  بلاـغ  نمـشد  تست  بولغم  شیوخ 
ياقب یگدازآ  تفای  هکناز  وت ، ياقب  تفاین  انف  زگرهوت  يامزآدرم  يوزاـب  هب  قح  ذـیوعت  تست  كاـپ  باحـصا  شیاـمزآ  ادـیپوت ز 
هاتوک مصخ  يامن  تواقـش  مشچ  هب  رگ  تسین  مغوت  يافتقا  رد  وت  زابکاپ  نارای  دنتمه  هب  یناهج  يافتقا (2)  نایاشوت  يانف  زا  رگد 

 . (3) تسیملاع » يایحا  ثعاب  هک  یمد  اما  تسیمد  نالدنشور  یناگدنز  حبص  نوچ  » وت يازف  تداعس  رمع  دوب 
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مرک زا  هدیرب  تسد  هار  ناگداتفا  يریگتسد  تخومآتیراپس  ناج  هتفیـش ي  قشع  لقع و  يو  تیرازگ  قح  هتفیرف ي  نید  رفک و  يا 
ماش حبص و  ناماد  هب  تسیرگ  نوخ  دیشروختیرای  درک  قح  تزع  هب  دوخ  تسد  اب  کیل  دوب  هتسب  رمک  وت  يراوخب  نمشدتیرایتسد 

شوـگ دینـشنتیرارقیب  زا  دـش  هزاـت  رارق ، ار  قـح  تسوزا  رارقرب  ناـج  هـک  رارقیب  بـلق  نوچتیرادـغاد  زا  مـه  رهپـس  لد  دـش  نوـخ 
لفاغتیراسگمغ یمغ  هب  دنک  یلد  ره  ات  وت  رامـشیب  مغ  تشذگ  دـحز  ورنازتیراز  میراد  وت  ياجب  ببـس  نازام  ارت  يراز  یـسکچیه 

مه تتبالـص  زا  ياج  تفر ز  گرم  ياپ  مهتیراـک  مخز  رگج  هب  دز  هک  لدگنـس  نآ  شیوخ  ناـج  مخز  زا  دوخ  راـک  تخاـس  هک 
ملح و لامک  رد  نآ  زتیرانک  رب  رگج  نوخ  نایم  زا  نآ  تندنام و  هشوگ  رگج  شعن  رانک  رد  نآ  زتیرابدرب  زا  دـش  هریخ  ربص  مشچ 

تاـیح گرم و  رارطـضا  مـه  رارطـضا  زا  رود  تیگدـنز  راـیتخا  مهتیراـگزاس  نورد  زوـس  بیهلاـب (1)  نآ  تیزاـسراک و  نوـکس 
ناج راثن  ناج  يو  تینابرهم  زا  وت  رهم  يادف  لد  ياتیراودیما  همه ، زا  يدـیماان  اب  دوزف  قح  هک  سب  نیا  وت  هب  ام  دـیما  هجوتیرایتخا 
لیتق توتف ، دیهش  قح  مولظمتیراوخشون  ام ، تبیـصم  زا  يراوخمغ  وت  شیط (2)  شیع و  ام ، تلاسک  زا  يراک  رپتیراثن  ناـج  زا  وت 

الاتسین وت  مرحم  لد  هب  هک  یی  هدیدغاد  ای  تسین  وت  مغ  کیرش  هک  یی  هدیـسر  مغ  وکلدع  لیلد  تیاده ، طارـص  نید ، نازیم  لدع 
داـی اـب  درد  جـالع  ار  نورد  مخز  دـنمدرد  رهتـسین  وت  متاـم  رد  هک  تسین  درد  لـها  کـی  تسربارب  ترورـس  گوس و  هک  دوخ  وت 

تشهب غاب  لگ  تیراثن  ناج  ابتسین  وت  ملاع  زا  يروصت  رد  هک  الا  یملاع  هودنا  زا  یلـست  يوراد  ناجتـسین  وت  مهرم  زا  هب  وت ، تنحم 
تفهتـسین وت  متاخ  وت و  فیرح  ناهج  وید  تسا  تجاح  هچ  نامیلـس  کـلم  هب  ار  وت  کلمتـسین  وت  مدـقم  وت و  راـثن  هتـسیاش ي  زین 

لد فیرح  مغ  هک  یتفگ  يدـش  مغ  ياریذـپ  زاب  يور  هب  سب  زاتـسین  وت  مک  هاپـس  درم  دایز ، لیخ  تستدرم  داتفه  رخـسم  نامـسآ 
تفر دـماک و  كاپ  نوخ  نوچتـسین  وت  مغ  مغ ، نیاک  هثداح  ریپ  تشادـنپ  گرم  تقو  دـید  ناـیع  وت  زا  هک  ییداـش  ابتـسین  وت  مرخ 

وت مدآ  نوچ  مه ، ادـخ  تنج  رد  تمدآ (3) .  داتفه  تنج  تشادـن  نایـصعتسین  وت  مد  زا  زجب  تسه  هک  یمد  ار  اـم  تسوا  زا  سفن 
تسین
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چیهب وم  کی  مزر  هب  یتشارفا  رـسپ  لکاک  مچرپتـسین ز  وت  مخ  رد  رـس  هک  تسین  زارفرـس  کی  تست  ياوه  رفاک  نمؤم و  زار  هدازآ 
کـشا هدیـسر  ام  تاجاحتـسین  وت  مکحم  مدـق  نوچ  تسه  چـیه  رو  ار  ریغ  تسین  یمدـق  نینچ  قح  هار  ردتـسین  وت  مچرپ  زا  یقریب 

يزمرتسین ز وت  منبش  مغ  رشح  باتفآ  زا  ام  کشا  وت  غاد  لگ  رب  هتـسشن  مئادتـسین  وت  من  یب  ام  لد  هتـشک ي  یگرب ز  تسوت  يازع 
هک هن ، نیمه  قح  روظنم  یلد  ره  بوبحم  هک  هدرپس  قحب  لد  ياتـسین  وت  مهلم  لدـب  نایع  قح  رون  زک  دـنامن  اجب  لـطاب  يراد  هدرپ 
نام ناخ و  زا  رثا  شیمـصخ  هب  اـیندوت  ناـج  هب  تمه  تزع و  ناـج  هتـسب  ياو  وت  ناور  زا  ادـخ  كاـپ  رون  هتـسج  ياـیلطاب  دوسحم 

وت شوگوت  ناشن  مان و  مصخ ز  ناشن  مان و  دـنام  ياجب  قح  هلباقم ي  زا  لطاب  نوچوت  ناـم  ناـخ و  وت و  مصخ  دوب  هک  ارنآ  تشهن 
لد ناج و  يادـف  ناج  يا  يا  هدرک  رهم  اب  هلباقم  مه  مصخ  ابوت  ناـغف  مه  کـلف  ریپ  شوگ  دینـشن  دینـش  ناگـشوگرگج  ناـغف  رگ 
ره تسا  تلذـم  بلـس  تزع و  بلج  یـسردوت ز  ناتـساد  وت ، تیاکح  وت ، لاوحا  تسام  يامنهر  ام ، یبرم  ام ، قشمرـسوت  ناـبرهم 

لد و رب  هک  اهغاد  نآ  زوت  نامز  دش  نامز  رود  ارد  هنیئآ  ملظ  عفد  تخومآ  وت  نامز ز  ره  مولظموت  نابز  زا  میونـش  یم  هک  یی  هتکن 
ناووت نامهیم  درب  هرهب  رانک  ره  زک  رانک  ره  هب  يدنکف  شیوخ  دوج  اهناوخوت ز  ناحتما  قح  تفای ز  لوبق  رهم  تسب  شقن  وت  ناج 

زوس زا  ریغ  ناـگراپرگج  دـنروخ  یم  وت  ناـنوت  ناوخ  فرط  دوش  تشهب  هضور ي  اـت  شیوخ  نوخ  يداد ز  شبآ  هک  اـه » هضور  »
لد هب  اـج  كاـخ  دـهم  زاوت  نادواـج  یگدـنز  دوب  هک  یگرم  دوبن  ناگدـنریم  همهنیز  وت  زجب  ار  سکوت  ناـگراپرگج  تخپ  تسد 
رد دبا  تایح  همـشچرس ي  تشاذگ  قح  هک  یتشذگ  ماک  هنـشت  مولظموت و  ناهج  دـش  رگد  ناهج  قح  شرع  نوچ  يا  هدرک  كاپ 

دناـم گنـس  وچ  نمـشد  لد  نوچ  هک  متریح  ردوت  ناوج  هب  ار  وت  ریپ  دوبن  یقرف  دربـن  رد  هکنیا  دوب  وت  ناـهج  هیاـس ي  ردوت  ناـهد 
ناتسآ نوچوت  نایشآ  سخ  راخ و  تخوس  دنچ  ره  تفرگ  نایشآ  تنمچ  رد  بیلدنع  دصوت  نایب  زا  گنـس  لد  دش  بآ  هک  ییاج 

وت ناما  ملاعدب  زا  تسا  سب  ار  ام  یتفاین  ام  دب  ناما ز  دوخ  دنچرهوت  ناتسآ  اعد ، نامسآ  تسار  ام  تست  نایشآ  ادخ  برق 
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هک یتیب  نم  تیب  وچمه  کلف  هب  دشکرس  هک  دیاشوت  نامـض  رد  سک  همه  لد  هبعک ي  يا  شیوخ  يوس  نادرگم ز  ریما  لد  يور 
زا نم و  زا  لوبق  وت  زاوت  ناور  نوخ  متام  هب  ناور  کشا  تسه  هچنآ  زا  مناهج  ود  ره  هب  سب  هک  لب  الوت ، نانج  برق  هب  وت  زا  مباـی 

وت نامدود  رب  وت و  رب  مالس  نم  زو  نم  مشچ  کشا 
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( رصاعم  ) تلاح مساقلاوبا  - 39

نادرم دمآرس 

، قح نادرم  دمآرـس  نید ، ناطلـس  (. هدیـصق زاغآ  زا  تیب  دنچ  فذح  اب   ) هحفـص 180 انیـس ، نبا  پاچ  .مساقلاوبا  تلاح ، ناوید  زا 
همـشچ ي رنه ، مـشچ  لاـمک ، رهچ  هاـج  نامـسآ  هوکـش ، هوـک  لـالج ، ناکتـسامن  قـح  تآرم  تـقیقح و  رهظم  واـک  ع )  ) نیـسح
، عرش حابصم  مرک  ندعم  اخس ، دهم  ضیف ، حاتفمتسافج  تیآ  روج ، نمشد  قافن ، مصخ  داهج  تیآ  دهج ، تیار  دربن ، درمتسافص 
يزارفرـس و موهفمتـساجر  هیاـپ ي  ناـما ، ياـپ  فوخ ، ناـیاپ  یتسار  سرد  درخ ، تسد  لـقع ، روتـسدتسادخ  لعـشم  يدـه ، عمش 
ار گـنل  ره  شک و  اـصع  ار  روـک  ره  بیبـط  ار  درد  ره  جـلاعم و  ار  مـخز  رهتـسالتعا  ياـنعم  يدنلبرـس و  روـظنم  راـختفا  دوـصقم 
زا غاد  ماقم  نیلوا  وا  هدـنب ي  يارب  زا  دلختـسایض  یب  عمـش  يدـه ، غارچ  وا ، رهم  یب  رمث  یب  خاش  لمع ، لاـهن  وا  فطل  یبتـساصع 

دش و وا  ياج  هک  لد  نآتساقب  هیام ي  اقب  بآ  وچمه  هک  یکاخ  دوب  وا  يوک  رس  كاخ  يا ز  هرذ  رهتساود  نیرخآ  وا  نمشد  يارب 
خاک نینچ  هک  رگ  تسوا  دهج  زو  بآ  عرش  خیب  دروخ  هک  رگ  تسوا  نوخ  زاتـسامن  ناهج  ماج  ردنکـس و  هنییآ ي  وا  لایخ  ياج 

يورین وا ، قدص  نامیا و  تماقتسا و  نمی  زاتسابحرم  نیسحت و  شاتس و  روخ  ردنا  نیسح  يزابناج  يدرمدار و  رـشح ، اتتـساپب  نید 
تسایتوت وچ  ار  درخ  مشچ  ود  وا  راتفگ  دنبتسد  وچ  ار  سوه  تسد  ود  وا ، راتفرتساکرفک  يوهایه  دوزف و  نید 
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مدرم ریغ  هک  اجنآ  دنلب  یگنادرم  دـق  دـنک  ات  تساخربتـسادخان  وچ  ار  قح  یتشک  ادـخ و  رای  نابغاب  وچ  ار  نید  نشلگ  اضر و  غاب 
همه وا  ياه  هدومرفتساوخ  تسود  هک  ار  نآ  مهد  یم  تسود  هار  رد  تفگ : تسش و  تسد  دوخ  یتسه  ادخ ز  رهبتـساخنرب  درمان ،

تسا و تبیـصم  يراوـخ  دوـب  ملع  يدرم  هـب  هـکنآ  رهب  دومرفتـسادخ : هدوـمرف ي  هـمه ي  یبـن  هدوـمرف ي  تـسا  یبـن  هدوـمرف ي 
رای نادـب  هک  یـسک  ره  دومرفتـساطخ : طخ  رد  ناور  هک  سک  نآ  ياپ  رد  رـس  میروآ  دورف  هنوگچ  ام  دومرفتـسالب : یگدـنکفارس 
راک یکتـسام  راعـش  تماهـش  ام و  مارم  يدرم  ام  میدـن  یگرزب  اـم و  قیفر  تمهتـسافو  یب  راـیغا  هگرد  هب  دـنک  ور  رگ  دـهع  هتـسب 

تسام قح  هک  اریز  میهد  یمن  قحانب  تسد  دوخ ز  قح  امتسایقتا  زوکنآ  دوش  ایقـشا  رای  یک  تسا  لداع  هک  سک  نآ  دنک  ناملاظ 
زا رتـبوخ  ماـن  هب  ندرمتـساضر  ادـخ  ياـضر  هب  اـم  وچمه  هک  ار  نآ  دوش !؟ اـجک  دوـخ  زا  رت  تسپ  رما  میلـستتسام  قـح  هک  یماـقم 

تسانع تلذ و  نیا  دوب ، انغ  تزع و  ناک  گنن  هب  یگدنز 
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یتوهال

ادخ بوبحم  نیسح 

نادزی يرتشم ، یتسه ، سنج  نیسح و  هدنـشورفرگنب  يرگتراغ  ایربک  میرح  رد  نک  رظن  رگنب  يرتسگ  نیک  نیب  دادیب  البرک  رد  ایب 
زرگنب يربمغیپ  نیبب ، تما  دـش ، هتـشک  تما  شدـنزرف ز  گرم ، تقو  دوب  تما  ریخ  رکف  هبرگنب  يرتشم  نک  هگن  عیاب  نیبب  الاک  ایب 
تریغ نیا  هار  رد  دش  هدیشاپ  نوخ  بآ ، ياجبرگنب  يردیح  راگدای  هنیکس ، زا  دوب  لجخ  روآ  مان  سابع  مه  گرم  تقو  هب  یب  یب 

يرهاوخ ياـفو  نیب ، ار  یبـنیز  ماـقم  دـش  ناریـسا  لـیخ  هدـنامرف ي  نید  هاـش  ياـجبرگنب  يربناـمرف  نیبـب ، هدـنامرف  قـشع  تشد  هب 
داد یم  اهبنوخ  دوب و  هتـشک  ار  ادـخرگنب  يرورپ  نامهم  مسر  نک ، هگن  یناملـسم  ار  شتیبلها  دـندادن  تصخر  مه  هیرگ  ياربرگنب 
ربص دوبان ، ار  رهد  نیا  درکن  یتوهال »  » دید نوخ  رد  هقرغ  ار  دوخ  بوبحم  ادـخرگنب  يرتخا  تشز  ایحیب ، دـیزی  راک  نیبب  رز  یتشم 

رگنب يرواد 
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هدنراگن درگرس 

يا هدروآ  ربمغیپ  طبس  رس 

هب ! يا هدروآ  روـیز  رز و  میارب  نارگتراـغ  وـچ  بش  لد  نیا  رد  هک  ؟ يا هدروآرد  اـپ  زا  زاـب  ار  هک  اـسراپ  نز  نآ  تفگب  یلوـخ  هـب 
هدروآ رـس  یگنج  نادـیم  متـشادنپ ز  هک  رد  یتـفوک  ناـنچ  ؟ يا هدروآ  رت  کـشم  زاـب  رگم  تسا  شوـخ  يوـب  هچ  بشما  تهارمه 

رف هوکـشاب و  يرـس  بجع ! يا  تفگب : ار  رـس  تخانـشب  وـچیا  هدروآ  رکیپ  یب  ناـمهم  هک  هآ ! تفگ : رـس ، هدروآ  تسناد  وـچ  ! يا
هچ ؟ يا هدروآ  ربمغیپ  طبس  رس  اجک  زا  بش  همین  نیرد  مریمبیا ، هدروآ  رونا  هم  نودرگ ، نم ز  رون  یب  گنت  هبلک ي  نیردیا  هدروآ 

رازلگ هبیا  هدروآ  رتهب  مسق ، نادزی  هب  متـشاد  وزرآ  نم  هچ  ناز  یلو  ؟ يا هدروآ  رواد  يا  هتفر  وت  هک  لاـمیاپ  ناـهج  رد  هدـش  یقح 
اب هدنراگن » » يا هدروآ  رتسکاخ  كاخ و  اب  وت  روط  هوک  زا  هک  نیا  تسا  شتآ  لگیا  هدروآرب  ون  یلگ  هفوک  هب  دربتـسد  يدز  ناناج 

يا هدروآرب  کیالم  زا  شورخ  اثر  نیا  نتفگ 
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ینارهت لدشوخ  - 40

یگدازآ رهظم 

یسک اشوخ  تسا  يدازآ  یگدازآ و  رهظم  نیسحتسا  نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرس  گرم  هک  تسا  نیا  نید  هاش  لتق  هفسلف ي  گرزب 
نآ رب  هیرگ  هن  نیمهتسا  نید  قطنم  تسا و  نیسح  مارم  نیا  هک  ورب  ملظ  ریز  هب  ین  یسک  هب  نک  ملظ  هنتسا  نیئآ  مارم و  شنینچ  هک 

ببس نآ  كرد  هک  تسود  يا  دب  هچ  يو  یلاع  دصقم  هک  نیببتسا  نیکـست  بلق ، مالآ  رب  هیرگ  هچ  رگا  تسا  یفاک  بل  هنـشت  هاش 
البرک نادیهـش  خرـس  نوـخ  زتـسا  نیا  يوریپ  راـثآ  هعیـش و  ناـشن  دـیآ  نوـخ  يوـب  هدازآ  مدرم  كاـخ  زتـسا  نـیکمت  هاـج و  زع و 

تسا نیگنر  هلال  ناماد  هچنغ و  ناهد  لدشوخ » »
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نافوط

نیسح راکیپ 

نیز داد  تسد  زا  افـص  قدص و  هر  رد  ار  دوخ  ناجنیـسح  راکفا  دناشفا  ناهج  رد  تمه  رذب  نیـسح  راتفر  داد  ایند  هب  يدازآ  سرد 
هب ار  لطاب  قحنیسح و  راع  دوب  نتشگ  متـس  لها  عبات  درک  مولعم  ناهج  لها  رب  شیوخ  مایق  ابنیـسح  رازاب  مرگ  دشاب  رـشح  ات  ببس 

نیریـش راتفگ  نیا  دشاب  اه  هشیدنا  هر  رد  دشاب  راکیپ  یگدنزنیـسح  راثآ  تساجرب  دبا  ات  يرآ  يرآ ، ادج  مه  زا  درک  شیوخ  نوخ 
تلذم رد  شیع  تزع ز  اب  گرمنیـسح  راتفگ  دـشاب ز  یم  زغن  مالک  نیا  شاب  هدازآ  لقاال  ملاع  هب  نید  يرادـن  رگنیـسح  رابرهگ  و 
راکیپ دوب ، تقیقح  جـیورت  رهب  دوب  راک  رد  لغد ، ین  یگنرود ، ین  تسایر ، یننیـسح  رابررد  لعل  زا  دـشاب  یم  يا  همغن  تسا  رتهب 

، قح يادف  دش  شناروای  لام و  ناجنیـسح و  راداوه  دشاب  یم  هدازآ  ره  هکلب  سب  دـنا و  نارود  هب  ناناملـسم  شهاوخاوه  یننیـسح 
نیسح رادرس  سابع  ناهج  لها  همه  رب  یگنادرم  يزابناج و  يرای و  سرد  دادنیسح  راتفر  قشمرس ، دوب  ار  نادرمدار  یلو 
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رایرهش نیسح  دمحم  - 41

البرک ناوراک 

هورم تسد  تسش  یکـشا  هب  شدج  هبعک ي  میرح  زانیـسح  دراد  البرک  ناوراک  اب  لد  يور  نیـسح  دراد  اونین  ياوه  رگید  نایعیش 
راید هار  ور  شیپنیسح  دراد  انم  يوک  تمرح  اهنیا  زا  شیب  میظع  حبذ  ود  داتفه و  البرک  رد  دربیمنیسح  دراد  افص  اما  داهن  رس  تشپ 

ای یسورع  دناد  یمن  سک  باتش  اب  لزنم  هب  لزنم  دور  اهلمحم  هکسبنیسح  دراد  افق  رد  مه  یملاع  هآ  کشا و  تسین  شیفاک  یتسین 
دوب و روتسد  مرح  لها  ندربنیـسح  دراد  ایروب  زا  نفک  هک  یئاجب  ات  دنرب  شجارات  هب  لگ  نوچ  مرح  جابید  تخرنیـسح و  دراد  ازع 

ادج نت  زا  رس  هک  نشور  رحس  نوچ  یلو  شراسخر  عمش  ناگناورپ  نارورـسنیسح ، دراد  اور  یک  اه  یتمرح  یب  نیا  هنرو  بیغ  رس 
ادوس دنک  رـس  اب  ار  دهع  يافو  وانیـسح  دراد  ادخ  اب  يدـهع  هک  دوخ  دـیامن  یم  قارع  يامیپ  هار  هداهن ، نیز  چاق  هب  رـسنیسح  دراد 
دراد اـت  ود  لکـشم  دـنک ، رـس  نیمادـک  اـب  اـفو  یب  شناتـسود  ناـما و  یب  شنانمـشدنیسح  دراد  اـفویب  ناـیفوک  زا  لدـب  نوـخ  یلو 

دنک یم  تمسق  هنشت  نانمشد  اب  دوخ  بآنیسح  دراد  امن  تروص  یکی  ام ، زا  نامز  ره  البرک  تشونرس  اب  ع )  ) یلع لآ  تریسنیسح 
زاسنیـسح دراد  ایحیب  یموق  هچ  اب  نیب  يرواد  تیب  لها  يورب  ددـنب  یم  بآ  مه  شنمـشدنیسح  دراد  اجک  اـت  نیب  یگدازآ  تزع و 

مدـید دـش  هناگیب  همه  زک  رخآ  تسدنیـسح  دراد  اون  روش و  زا  رپ  ملاـع  نک  شوگ  يا  همخز  ناـکیپ  مخز  ره  لد  هب  تسا و  قشع 
دراد اعد  مدـید  بل  هب  مه  نیرفن  ياج  ادـخ  زا  دـهاوخ  هچ  ات  مدرک  شوگ  دـیوگ  رمـشنیسح  دراد  انـشآ  یهاگن  رجنخ  مد  اب  زونه 

نیسح دراد  ایر  یب  یئازع  هشوگ  نیردناک  رایرهش »  » مشچ هب  نیشنب  ایبوگ  نینوخ  کشانیسح 
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( رصاعم  ) کشرس .م  - 42

قفش هرهچ ي 

رـس زا  تیگنادرم  تمه و  رب  وترپ و  ناهج  کیتسا  هتخورفا  یگدازآ  شکرـس  هلعـش ي  قشع  ورهر  يا  وت  داـی  اـه ، هرطاـخ  رد  زاـب 
شوترپبش لحاس  زا  رحس  غورف  وچ  دشخرد ، یم  ناهج  خیرات  هحفص ي  رد  وت  راکیپ  شقنتـسا  هتخود  ناج  هدید ي  بلط ، قوش و 

نامیپ رـس  رب  ناج  هک ز  دای  وت  نوخ  زا  دهد  یم  قفـش ، نیگنر  رهچبلط  هار  رد  يرادافو  يرادیاپ و  دزومآ  یم  دـبات و  سک  همه  رب 
تقیقح ارکیپ و  يدازآ و  مسردـش  هتخیوآ  بش  رـالات  هب  هدـنزورف  هک  تسا  يدازآ  ولباـت )  ) هرظنم ي نوچ  تساردـش  هتخیر  لزا 

اتدوب ز وت  نینوخ  تضهن  هفطاع و  شبنج  دیـشخب  یتاـیح  مالـسا ، تلم  رب  هچنآدوب  وت  نیئآ  هدـنبات ي  هحفـص ي  اـج ، همه  یئوج 
هک وت  رب  نیرفآ  فرش  يدرم و  یئوج و  قح  هبعک ي  هر  ردیداد  ناج  نوخ  یناسنا  هدیارـس ي  رب  دازآ  دنب  زا  دوش  یناهج  وت  نوخ 

نمـشد هیامرـس ي  روز و  ؟ دوش میلـست  هچ  رگمتـس ز  لامآ  شیپ  تخومآ  سرد  تیگدازآ  بتکم  زا  هکنآـیداد  ناـبرق  ود  داـتفه و 
دوش میخژد  مدرم  متس  ریسا  هک  ار  وا  دنبیرفن 
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زا يور  لزا  يارحـص  هب  هک  یتوکلم ، زاـت  هکیزاورپ  يرآرب  تسود  يوـس  قوـش ، رپ  اـب  دوـجو  قاـفآ  رد  یقـشع و  هبعک ي  ورهر 
هنادرم و يراکادـف  نآزدورف  درواین  میلـست  رـس  تناور  هک  قشع  يدازآ و  ربهر  يا  وت  نابرق  هب  ناـجزاب  يدـیباتن  قشع  هتـساوخ ي 

دورد وت  يافو  قشع و  رب  وت  رب  نادواج  كاپ  يزابناج 
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( رصاعم اقب -  ) هدازرقاب - 43

نیسح يوزرآ 

رد تشادنیسح  يولگ  زا  مدروآ  دای  نینوخ  يا  هلال  دوب  اجک  رهنیسح  يوس  دیـشک  ار  ام  قشع ، نیـسح  يوزرآ  تشاد  لد  هک  سب 
ناتـسآ رب  مداهن  رـسنیسح  يوک  كاخ  هب  مداهن  ور  ساـبع  تبرت  هب  مدوس  ههبجنیـسح  يور  باـتفآ  اـه  هولج  نسح  هجو  هب  ـالبرک 

هچیرد ي زا  لد  رشحم  حبصنیسح  يوم  رات  هب  اهلد  هتـسب  ریـسا  تسوا  هب  ملد  اهنت  هن  نمنیـسح  يوخ  قلخ و  تآرم  تسواک  بیبح 
نیسح يوجتسج  هب  درآرب  رس  كاخ 
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( رصاعم  ) يراوزبس دیمح  - 44

البرک نینوخ  هلال ي 

رهم رهچ  دـش ، نیگمرـش  كاـخ  ناـماد  زا  دز  رـس  نینوخ  هلـال  ص 364. يراوزبـس ، دـیمح  راعــشا  ناوـید  لوا ) رتـفد   ) درد دورس 
دشدیشک نوخ  ردنا  نماد  ار  اونین  دیمد  برثی  زا  خرـس  یباتفآدز  هدنیآ  هتفررب و  نوخ  شقن  دز  هدنخ  قیاقـش  يور  رب  حبـصکانبات ،

نوخ جارعم  زا  شرع  تفرگ  رب  رد  نوخ  جاوما  ار  شرفخرـس  قاط  خرـس و  هچوک  خرـس و  رهـش  خرـس  قافآ  دـش  گنرلگ و  نیمز 
لگ نیاـک  تسیرگنب  شرهچ  هب  نادـنخ  یـضترمدز  هلاـخبت  بل  هـب  شقوـش  شتآ  دز ز  هلـال  نآ  رب  هسوـبلگ  یفطـصمتفرگ  روـیز 

رب دز  هسوب  همهمه  روش و  داـتفا  کـلم  ردوا  راـسخر  رجنح و  رب  دز  هسوـب  وا  رادـید  زا  دـش  ارهز  نامداشتـسا  یلع  نینوـخ  بارحم 
راوس کت  دوب  هدـییاز  البرک  بش  نآ  برثبداتفوا  كاخ  رب  وچ  هللاراث )  ) شقن داتفوا  كالفا  قاـط  هن  رد  هزرلهمطاـف  نوچ  شرجنح 

نینح ردب و  قدنخ و  رادساپ  نیسح  برثی  نماد  رد  دش  هدازدوب  هدییاز  ال )  ) تشد
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نیسح مسر  نیسح و  مان 

قرو ات  تسه  دیواج  راگزور  قاروا  رب  هوکشرپ  مان  نیاتسه  راعش  ینیسح  تسه و  نیـسح  مان  تسه  راهن  لیل و  هنامز و  شدرگ  ات 
یم رحب  ات  دـشورخ و  یم  جوم  اتتـسه  رازگقح  اج ، همه  رد  تسرپقح  نیز  تسا  يا  هنابز  تقیقح  قوش  یلد ز  رد  اتتـسه  راگزور 
لدع اتتـسه  راکـشآ  ناهج  هب  وا  يور  دیـشروخ  رحـس  دفکـشب  ات  هدـیپس و  دـنز  رـس  اتتـسه  رازراک  فص  هب  وا  شورخ  زا  دای  دـپت 

رب وا  یهاوخداد  يادوس  رارقرب  تسا  دیزی  مسر  هنامز  رد  اتتـسه  راوتـسا  وا  تضهن  تسه ، ملظ  ات  تساپب  فرط  ره  وا  تیار  تسه ،
لد مشچ  اب  ار  يادخ  سک  ره  هک  دیهش  نیرترب  ياتـسه  رادغاد  وا ، رغـصا  غاد  اهلد ز  راسهوک  نابیرگ  دنز ز  رـس  هلال  اتتـسه  رارق 

تسه راهن  لیل و  هنامز و  شدرگ  ات  تمغ  زا  یلاخ  ام  رطاخ  دابم  زگرهتسه  رادتسود  ار  وت  تخانش ،
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( رصاعم  ) یناشاک قفشم  - 45

البرک ناوراک  اب 

هب ناج  زا  اه  هلاـن  زونه  دراد  اون  ین ، نوچمه  هدـیروش  لد  نیا  .224  - 166  - ص 256 یناشاک ، قفشم  راعـشا  هدیزگ ي  شخرذآ ،
، نودرگ هب  رس  درآرب  اتزونه  دراد  ام  مشچ  زا  ناشن  نوخ ، رابیوج  تمتام  رد  البرک  ماک  هنـشت  يا  نیـسح ، يازونه  دراد  اونین  روش 

البرک زا  ناشن  رثوک  مزمز و  البرک  كاخ  تسا  قشع  همشچ ي  يوربآزونه  دراد  ار  وت  يادوس  هدیروش  رس  نیا  وت  يوک  ياوه  رد 
رو هلعش  شتآ  وچ  يزوس  نورد  ردزونه  دراد  ابـص  دای  اب  وت ، درد  هصق ي  دوشگ  ار  لگ  رتفد  ناشیرپ  لد ، نینوخ  هچنغزونه  دراد 

بـش زور و  یلین ، رهچ  زادـگ  نودرگ  متاـم  نـیا  زا  هتـشگرس  ناـنج  ردزوـنه  دراد  یفطــصم  مـغ ، نـیزا  یغاد  رگج  رب  یلع  دراد 
روآراب يدمحا  نید  لخنزونه  دراد  ادـخ  نوخ  همـشچ ي  رـس  رب  هار  زار  لها  مشچ  هب  نادزی  تمحر  زیخ  جومزونه  دراد  اسنلاریخ 

هامریتزونه 1364 دراد  اهب  جوا و  وا  زا  دیحوت ، نشلگ  تشگ  وت  نوخ  زا 

اونین دیهش 

ییوپهر هب  ناناج ، لزنم  ات  یمد  لفاغ  وشمدـیاب  نتخاب  ناج  لد ، لامالام  تسا  ینابایب  دـیاب  نتخاـت  يزاـین ، یب  تشد  هاـگنالوج  هب 
دیاب نتخاس  روش  ریگ ، تقاط  زاورپ  نیرد  دشاب  نتخوس  لاب  زوسملاع  قرب  نیز  ترگدیاب  نتخات  نازیخ ، ناتفا و  رس  هب  اسآ  میسن 
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لد تسد  یناوت  شناـماد  هب  يزور  رگمدـیاب  نتخارفا  ین ، يـالاب  يرورـس ، رد  يرـس ، یهاوخ  نتخورفا  اونین ، دیهـش  نوـچمه  رگا 
نتخآ غیت  رگ ، هنتف  فـیرح  نیا  يور  هب  ار  اـم  رطاـخ  دراد  هدرزآ  ینم  اـم و  تبدـیاب  نتخادرپ  انـشآ  رب  نتـشیوخ ، زا  بیرغ  يزاـی 

هامریتدیاب 1362

یناشاک مشتحم  دنب  هدزاود  نیمضت  یثارملا : هنیز 

کیرات بش  نوچ  دـیما ، حبـصتسا  مخ  کلف  تشپ  هثداح ، دابدـنت  زو  تسا  می  تریغ  ناهج  مشچ  هنتف ، جوم  زا   . لوا (1) دنب  دنچ 
، هناـمز هنیـس ي  زا  تسا »؟ متاـم  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاـب  ؟ تسا ملاـع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاـب   » تسا ملظم 
زک تسا  میظع  زیختـسر  هچ  نیا  زاب  « ؟ نیـسپاو زور  رگم  تسا  هدـیمد  براـینیرفآ ، یتسه  هگراـب  هب  اـت  تساـخرب  نیـشتآ  هآ  یکی 

دیشروخولگ رد  هودنا  تفکش ز  اهدایرف  وزرآ  شقن  لد ، تسش ز  کشا  بالیس  تسا »؟ مظعا  شرع  ات  هتـساخ  روص  خفن  یبنیمز 
یم شوگ  هب  اج  ره  تسا »؟ مهرد  هلمج  ناهج ، قلخ  ناهج و  راکوزک  اجک  زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا   » ورف مغ  نابیرگ  هب  رس  هدرب 

برغم زا  دنک  یم  عولط  ایوگ   » بات هدنامن  ار  لد  هدمآ ، مطالت  رد  ناجبارطـضا  رد  یناهج  دـنمتام و  هب  یقلخ  بالقنا  ياوآ  دـسر 
« تسا ملاع  تارذ  یمامت  رد  بوشاکباتفآ 
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رگ  » تسین دـیدپ  ناـشخرد  رهم  هریت ، ربا  نیزتـسین  دینـش  تـفگ و  يداـش و  ياوـه  رـس  رد  تـسین  دـیما  غارچ  قـشع ، راذـگهر  رد 
مغ زج  تسین  لاس  هام و  بش و  زور و  هب  یلد ، مرخ  تسا » مرحم  شماـن  هک  ماـع ، زیختـسر  نیاتـسین  دـیعب  اـیند ، تماـیق  شمناوخ 
رب همه  نایسدق  ياهرستسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد   » تسین لادتعا  نیا  زا  سپ  ار  تایح  غابتسین  لاح  هدیروش  مدرم  بیصن 

، ناشف کشا  هدـید  اج ز  رهدـننک  یم  هحون  ناوت ، بات و  هداد  تسد  زا  دـننک  یم  هحون  ناهن ، زوس  ناهج ز  قلخ  تسا » مغ  يوناز 
نیملاع هدرک  ودـب  راختفا  هک  یهاش  تسا » مدآ  دالوا  فرـشا  يازع  ایوگدـننک  یم  هحون  نایمدآ ، رب  کلم  نج و   » دـننک یم  هحون 

رانک هدرورپنیقرـشم ي  رون  نیمز ، نامـسآ و  دیـشروخ   » نیرین دنا  باجح  هب  وا  يور  مرـش  زانیع  رون  تسه  ار ، همطاف  یلع و  شباب 
« نیسح ادخ ، لوسر 
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( رصاعم  ) ینادرم یلع  دمحم  - 46

نیسح نوخ 

زا قح  تسد  نورب ، دـش  رگد  راب  نید  يارـالد  رهم  قفا  زا  دـیمد  زاـب  ص 490. ینادرم ، یلع  دـمحم  راعـشا  هعومجم  ناـمیا ، غورف 
تیاراـپب دوب  نیدورف  تلود  وچ  يرگنب  فرط  ره  هبنیمز  يور  هب  هتـشگ  اـپب  تماـیق  روش  نیرق  مرحم  هب  دـش  رمق  رود  شدرگنیتسآ 

یلع لآ  لتق  الو ز  لها  ناج  هب  ملا  درگ  هتـسشنادخ  هام  لاله  راکـشآ  قفا  زا  دش  الب  حرط  هدنکف  رگد  راب  هنامزنیتملا  لبح  هداز ي 
اغوغ ناغف و  نیمز ، نامـسآ و  هبنیمز  ردکم  دوب  شورخ  دزیخ  خرچ  نیرق ز  مغ  تنحم و  هب  ناهج  رـسارس  هدـشالبرک  هصرع ي  هب 

عفد ياربتـساسنلاریخ  هوکـش  هب  لسر  متخ  هلان  هب  تساونین  همغن ي  اون ز  نوکـسم  عبر  هبتـسازع  ياول  اپب  يرگنب  اجک  ره  هب  تساـپب 
نوخ نخس ز  يرگنب  فرط  ره  هب  تساپب  ینیسح  روش  نیمز  ناریا  هب  نونکنینط  العا  شرع  هب  قح  دایرف  هدنکف  نیکرـشم  ربارب  متس 
نید ناکاپ  نوخ  يرگنب ز  فرط  ره  هبتسالب  برک  نیمز  نیمز ، طیـسب  همه  تسا  یفطـصم  هتفگ ي  نیتم ز  مالک  نیا  دوختـسادخ 

نیمزرس نیا  رد  ناور  دوب  ناشورخ  لیس 
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شورخ گناب  شوگ ، هب  دسر  یم  فرط  رهزشون  شون  همزمز ي  قشع ، ناشون  هداب  شوگ ز  هب  ینیـسح  قشع  هبعک ي  زا  دسر  یم 
همغننیقی ي لـها  هبعک ي  رـس  تشارفا  شرع  هب  نیمز  رد  قح  مچرپ  ملع  دـش  رگد  رابـشوج  هب  دـمآ  قح  نوـخ  قـح  تاـبثا  یپ  زک 

ناقشاع هنیـس ي  هب  دنز  یم  الـص  شوخ  هچ  ار  قلخ  شیرای  هبدنز  یم  ادخ  نوخ  زا  یگنر  لد  حول  هب  دنز  یم  ادخ  حور  یگدازآ 
الب برک  ياوه  لد  هب  يراد  هک  الانید  هار  ییادـف  دوش  قح  رگنـس  هب  نیبج  دـیاس  رهم  وا ز  ياپ  رب  هک  نآ  شوخدـنز  یم  ـالو  رهم 

رب هک  نیببیتف  يا  زیخ  ياپب  ناه ، تسا  داهج  تقو  ادـتقم  نآ  زا  ونـش  نیعم » نم  له   » يادنالـص نونکا  مه  ار  وت  نامز  نیـسح  دـنز 
راکیپ هنحـص ي  رـس  هب  رـس  ام  روشک  دش  راثیا  تبون  الـصلا  نایملاعنیمز  زا  رفک  يانب  مینکرب  ات  هک  ایب  نیمک  هتفرگ  ودـع  ام  دـصق 

افو رهم  فسوی  نیقی  لها  يداه  اول  هتفرگ  فک  هبدـش  رارحا  ربهر  نکـش ، تب  ینیمخ  دـش  رارکت  هرابود  فط  نادیهـش  شقندـش 
هب نیـسح  ناوخ  درگ  هب  ینک  يراوخ  هزیر  وچنیـسح  ناشن  دوب  تتحدم  زا  هنیـس  هب  نیـسح  ناتـسآ  رب  اینادرم  لاببنیفعـضتسم  یماح 

نیگن ریز  هب  ارت  اوسام  همه  دوب  نیبج  یئاس  رقف  شرد ز  كاخ  هب  نوچ  هکنیسح  ناج  هب  مسق  همطاف ، تمصع 
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( رصاعم  ) اهیورس مساق 

نادیواج سرد 

يوسام شخبرون  نیـسح و  دـشاب  وا  مانتـسوا  نابات  هرهچ ي  زا  يا  هولج  هللا  يوسام  تسوا  نابرق  یملاع  ناـج  هک  نآ  يادـف  ناـج 
رهظمتـسوا ناـبرق  یملاـع  ناـج  تسا و  هللااـهجح  یلع  لبـش  همطاـف ، زیزع  ربـمغیپ ، ناجتـسوا  ناریح  هلاو و  ملاـع  ود  رد  ملاـع  قلخ 

نیسح  » مه میظع  حبذ  هیآ ي  نآرق ، صن  شحیدم  ردتـسوا  ناهرب  نیرتهب  نآرق  تسا و  نادزی  رـس  تاذ  ءامـسا  رهظم  راگدرورپ و 
رابرد زا  یشقنتسوا  ناجرم  ؤلؤل و  شرادجرا  ياه  هتفگ  راگدرک  مولع  جاوم  يایرد  شا  هنیـستسوا  ناش  رد  یبن  لوق  زا   . (1) ینم »

اسآ هرذ  رـشح  زور  ات  نیمراچ  خرچ  هب  اضیبلا (2) .  هردتسوا ي  نابرد  نیمالا  حور  ترـضح  تفارـش  زک  میظع  شرع  وا  لالجا  رپ 
باتک ردتـسوا  نامرف  هدـنب ي  عیطم و  رواـخ  ورـسخ  رینتـسم  شلاـمج  رهم  زا  هتـشگ  نودرگ  هامتـسوا  نادرگرـس  هتـسویپ  اـضف  رد 

ادف ناج  تسا  یگدـنز  باتک  رـسکی  وا  يزابناج  حرـشتسوا  ناونع  قح  فطل  زا  نیـسح  يوجلد  مان  يا  هچابید  دوب  نوچ  شنیرفآ 
اما دـش  هتـشکتسوا  ناسحا  نمرخ  نیچ  هشوخ  تقیقح  رد  دـنز  يدازآ  نوناق  زا  مد  ملاع  رد  هک  رهتـسا  ناوید  علطم  نیتسخن  ندرک 

ندرک ادف  ناج  نید  يایحا  رد  راثیا  رگا  درک  ار  دوخ  ناجتـسوا  نامیا  هدیا و  يدرم  يزارفارـس و  نوچ  روز  يدرمان و  میلـست  دـشن 
داد ناج  بل  هنشتتسوا  نادیواج  سرد  زا  اپب  تیرح  خاک  تفر  داد و  ملاع  هب  يدرمناوج  يدار و  سردتـسوا  نامیپ  نید  يایحا  یپ 

مزلق تسا  يدـهلا  حابـصم  حون و  هنیفـس ي  تما  نیا  رهبتـسوا  ناشطع  بل  لعل  هنـشت ي  ملاع  ناـج  ببـس  نیز  نادزی  هار  رد  نوچ 
تسوا نایاپ  یب  رحب  نادزی ، فاطلا 
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تسوا ناماد  رب  تسد  ملاع  هب  يورس »  » نوچ هک  نآ  مایق  زور  تشحو  زا  تسا  هدوسآ  تحار و 
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( ورسخ  ) داژنورسخ دمحم  دیس  - 47

ارهز زیزع 

الب يارحص  هب  هک  شیادف  هب  ملاع  ناجتسا  نادیواج  هدنز ي  یلو  هچرگ ، دش  هتشک  تسا  ناج  ملاع  همه  مسج  هب  هک  ینیـسح  نآ 
اجک نمتسا  ناسحا  مرک و  دوج و  عبنم  نسح  نوچ  مام  همطاف  یلع و  شباب  دمحا و  وا  دجتسا  ناریح  رشب  لقع  نادب  هک  يراکدرک 

هنیس ي رد  وت  رهم  رهوگ  رگا  دنفاکشب  ار  ام  هنیس ي  فدصتـسا  نابرد  نیمالا  حور  وا  هگرد  رب  هکنآ  مربب  یـسدق  تحاس  نادب  هار 
یپ زا  تفرن  هک  سک  نآ  ياپتـسا  نامرح  مغ و  جـنر و  ادـخ  درم  تمـسق  تسه  هدوب و  نینچ  تسیقاب  هدوب و  ناهج  اتتـسا  ناهنپ  ام 
دبا هب  ات  ین  رس  رب  دور  رگ  میلست  ملاظ  رب  رد  دشن  هک  رـس  نآ  رونتـسا  نادنز  قح ؛ تفگ ز  نخـس  هک  سک  نآ  ياج  دنب  رد  لطاب ؛

ره سک  همه  رب  منک  رخف  ماوت و  يادگ  نمتـسا  نافوط  رطخ  زا  لد  هب  فوخ  ارم  یک  ار  ام  یتاجن  کلف  هنگ  رحب  رد  وت  اتتـسا  نابات 
ترسحتسا ناطیش  دوب ، سویأم  وت  فطل  زا  هکنآ  مورحم  ددرگن  وت  دوج  رد  زا  سک  چیهتـسا  ناطلـس  ادگ ، دیدرگ  وت  يوک  رد  هک 

رد دوب  رفک  یکی  رد  اریز  خزود  تنج و  دوب  وت  ضغب  بحتـسا و  نایرگ  ام  هدـید ي  تمرح  دایب  هک  ام  لد  رد  دوب  وت  يـالب  برک 
تیالو ناماد  تسد ز  دشکنتـسا  ناقاتـشم  لد  يافـش  وت  يوک  كاـخ  نیکـست  ار  لد  شتآ  تارف  بآ  دـهد  یمتـسا  ناـمیا  يرگد 

تسا نایاپ  یب  هک  تسا  یطارص  وت  يالو  هک  ورسخ » »
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( رصاعم  ) ینیسح هللادبع  دیس  - 48

هیرگ راهب  لصف 

هنایشآ تسین ، لد  نم  رابهودنا  هتـسکش و  لد  کنیاتـسا  متام  لصف  ازع ، لصف  نیـسح ، لصف  تسا  مرحم  لصف  هیرگ و  راهب  لصف 
رتکاپ ز يا  وت  كانزوس  زوس  ردتسا  مغ  هلاه ي  نیمز  نامسآ و  وت  زا  دعب  نیـسح  يا  مالـسا ، بتکم  يوربآ  ياتـسا  ملاع  هودنا  ي 

بل هک  یمخزتسا  مدآ  خیرات  هسامح ي  نیرتابیز  يا  هدیرفآ  وت  هک  خرس  يارجام  نآتـسا  مک  مه  زاب  منک ، هیرگ  هک  رگا  ایرد  بآ 
زیمآ تمحرم  ياهتـسد  نآ  قشع  دربن  رد  ام  هزات ي  ياهمخز  ربتـسا  ملاع  ياهلگ  یمامت  زا  رتاـبیز  تا  هنیـس  يور  لـگ  وچ  دوشگ 

هک نونکا  شرع  دـنلب  ماـب  هب  تشاذـگ  مدـق  دیابتـسا  منهج  میارب  زین  تشهب  وت  یب  متداهـش  خرـس  هظحل ي  راـظتنا  مشچتـسا  مهرم 
تسا مدقم  نابرق  وت  زاوشیپ  هب  مناج  ایب  مرس  رب  ناج  ندرپس  مد  اناجتسا  مهارف  تداهش  نابدرن 
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یسدق اضرمالغ  دیقف  داتسا  - 49

نیسح ياهبنوخ 

افـص قدص و  رـس  زا  لد  نآ  رد  هک  یلد  نآ  دشاب  ادـخ  ياجتـسا  نیـسح  يالبرک  قاشع  تنج  تسا  نیـسح  يارب  زا  داجیا  تقلخ 
رگ دوب  شبلط  رد  رضخ  هک  یتایح  بآتسا  نیسح  ياشگلد  شخبناج  هضور ي  تقیقح  نافراع  دوصقم  هبعکتـسا ي  نیـسح  يالو 

راگزور ناهاش  هب  رخفتسا  نیسح  يافص  رورپ و  ناج  تهکن  ار  نانج  غاب  هدومن  وبشوخ  هک  هچنآتسا  نیـسح  يازفناج  كاخ  یبلط 
هناگیب همه  زاتسا  نیـسح  ياول  هیاس ي  رد  وچ  هعیـش  تمایق  باتفآ  درادن ز  میبتـسا  نیـسح  يادگ  دوخ  هک  ره  ناج  لد و  زا  دیامن 

، ادـخ ياضر  هک  نوچ  تسا  یـضار  وت  ادـخ ز  دوب ، یـضار  وت  رگتـسا ز  نیـسح  يانـشآ  هک  ره  ناهج  ود  رد  رارـسا  مرحم  تسا و 
دزیا هچ  زا  يو  نوخ  دوبن  رگ  ادخ  نوختـسا  نیـسح  يافو  زا  تام  درخ  هاش  هرامه  هک  افو  نانچ  شدهع  هب  درکتـسا  نیـسح  ياضر 

تسا نیسح  ياطع  رب  وچ  شدیما  مشچ  یسوط ) یسدق   ) زاین یب  دش  همه  زاتسا  نیسح  ياهبنوخ  راداد 

نیسح مایق 

وت بحم  نابز  رب  وچ  دیآ  کشا  هدید  دزیرب ز  راهبون  ربا  نوچوت  مایق  زا  ادخ  نید  رادیاپ  دـش  وت  مالغ  دـش  نیما  لیئربج  هک  هش  يا 
همـشچ ي يا  لالح  همه  يارب  بآ  دوب  هکنآ  ابوت  ماقم  رتنوزف  ماـقم  ره  دـشاب ز  تسود  هار  هب  یتشذـگ  وچ  یتشاد  هچره  زاوت  ماـن 

وت مارح  دش  ارچ  تایح 
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هداتفوا نوچ  تسا  رـس  رد  هتـسویپ  وت  يوک  ياوه  ار  اموت  ماف  توقاـی  بل  دـش  دوبک  اـهاش  ارچ  شطع  زا  بآ  بل  رب  هک  متریح  رد 
خلت دوب  هرامه  ام  ماـک  ردوت  ماـیخ  رب  نیک  هک ز  نوچ  دـندز  شتآ  دـش  راـت  دیـشروخ  همـشچ ي  هآ ، هدود  زاوت  ماد  هب  اـم  لد  غرم 

وت ماج  تبحم ز  بارش  نوچ  هدیشون  تسین  روهط  بارش  دای  هب  نآ  زا  یسدق ) ) وت ماک  دوب  نید  هش  يا  هنشت ، هک  ور  نآ  یگدنز ز 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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